
องค์การบริหารส่วนตําบลเสม็จ
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ต.เสม็จ อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร์  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล เสม็จ
  เขต/อําเภอ สําโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์  32170

พืนที 33.66 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 3,523 คน

ชาย 1,754 คน

หญิง 1,769 คน

ข้อมูล ณ วันที 8 พฤศจิกายน 2561



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเสม็จ

อําเภอสําโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเสม็จ

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลเสม็จ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเสม็จอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเสม็จจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุก
ท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 18,052,432.08 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 4,482,919.67 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 8,279,887.83 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 3 โครงการ รวม 14,980.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 10 โครงการ รวม 3,167,000.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 28,959,589.33 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 74,646.93 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 29,893.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 116,917.35 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 802.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 15,248,613.05 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 13,488,717.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 24,642,870.04 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 7,361,856.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,205,970.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,385,734.04 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,479,310.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 28,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,182,000.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลเสม็จ
อําเภอสําโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 74,117.48 73,000.00 73,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 114,908.78 375,300.00 34,700.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 105,757.79 120,000.00 120,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 81,676.00 81,700.00 31,300.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 376,460.05 650,000.00 259,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 13,112,324.38 13,550,000.00 14,741,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 13,112,324.38 13,550,000.00 14,741,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 12,085,784.00 18,800,000.00 14,000,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 12,085,784.00 18,800,000.00 14,000,000.00

รวม 25,574,568.43 33,000,000.00 29,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 7,353,202.00 8,423,780.00 8,730,590.00

งบบุคลากร 7,888,931.00 9,648,320.00 10,191,760.00

งบดําเนินงาน 4,608,702.18 7,702,000.00 6,504,050.00

งบลงทุน 1,971,482.00 5,905,900.00 2,553,600.00

งบรายจ่ายอืน 0.00 30,000.00 0.00

งบเงินอุดหนุน 1,010,000.00 1,290,000.00 1,020,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 22,832,317.18 33,000,000.00 29,000,000.00

รวม 22,832,317.18 33,000,000.00 29,000,000.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเสม็จ

อําเภอสําโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลเสม็จ
อําเภอสําโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 12,495,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 200,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 4,831,050

แผนงานสาธารณสุข 320,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 220,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,532,560

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 190,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 230,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 250,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 8,730,590

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 29,000,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,242,200 1,759,000 7,001,200

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,225,520 0 2,225,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,016,680 1,759,000 4,775,680

งบดําเนินงาน 2,496,000 445,000 2,941,000

    ค่าตอบแทน 430,000 150,000 580,000

    ค่าใช้สอย 1,475,000 210,000 1,685,000

    ค่าวัสดุ 315,000 85,000 400,000

    ค่าสาธารณูปโภค 276,000 0 276,000

งบลงทุน 2,519,600 34,000 2,553,600

    ค่าครุภัณฑ์ 2,519,600 34,000 2,553,600

                                             รวม 10,257,800 2,238,000 12,495,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 200,000 200,000

    ค่าใช้สอย 200,000 200,000

                                             รวม 200,000 200,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลเสม็จ
อําเภอสําโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 1,120,000 1,013,000 0 2,133,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,120,000 1,013,000 0 2,133,000

งบดําเนินงาน 290,000 1,318,050 70,000 1,678,050

    ค่าตอบแทน 105,000 55,000 0 160,000

    ค่าใช้สอย 95,000 562,450 0 657,450

    ค่าวัสดุ 90,000 690,600 70,000 850,600

    ค่าสาธารณูปโภค 0 10,000 0 10,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,020,000 0 1,020,000

    เงินอุดหนุน 0 1,020,000 0 1,020,000

                                             รวม 1,410,000 3,351,050 70,000 4,831,050

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข งานโรงพยาบาล รวม

งบดําเนินงาน 205,000 115,000 320,000

    ค่าใช้สอย 180,000 115,000 295,000

    ค่าวัสดุ 25,000 0 25,000

                                             รวม 205,000 115,000 320,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 220,000 220,000

    ค่าใช้สอย 220,000 220,000

                                             รวม 220,000 220,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน รวม

งบบุคลากร 1,057,560 1,057,560

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,057,560 1,057,560

งบดําเนินงาน 475,000 475,000

    ค่าตอบแทน 95,000 95,000

    ค่าใช้สอย 250,000 250,000

    ค่าวัสดุ 130,000 130,000

                                             รวม 1,532,560 1,532,560

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 190,000 190,000

    ค่าใช้สอย 190,000 190,000

                                             รวม 190,000 190,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 200,000 30,000 230,000

    ค่าใช้สอย 200,000 30,000 230,000

                                             รวม 200,000 30,000 230,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน

ฐาน รวม

งบดําเนินงาน 250,000 250,000

    ค่าใช้สอย 250,000 250,000

                                             รวม 250,000 250,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 8,730,590 8,730,590

    งบกลาง 8,730,590 8,730,590

                                             รวม 8,730,590 8,730,590



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 12,495,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 200,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 4,831,050

แผนงานสาธารณสุข 320,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 220,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,532,560

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 190,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 230,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 250,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 8,730,590

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 29,000,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเสม็จ และ
โดยอนุมัติของนายอําเภอสําโรงทาบ

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 29,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
29,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสม็จปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลเสม็จ
อําเภอสําโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสม็จมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายนาครินทร์ สาทิพจันทร์)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสม็จ

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายเดชสกล อดัม)

ตําแหน่ง นายอําเภอสําโรงทาบ



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลเสม็จ
อําเภอ สําโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 34,030.50 36,974.50 36,500.00 1.37 % 37,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 24,784.98 24,784.98 24,000.00 4.17 % 25,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 10,800.00 11,688.00 11,000.00 0.00 % 11,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 1,560.00 670.00 1,500.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 71,175.48 74,117.48 73,000.00 73,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 477.00 68.00 500.00 -20.00 % 400.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 300.00 50.00 500.00 -40.00 % 300.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 352,276.00 93,782.50 350,000.00 -97.14 % 10,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 23,350.00 20,650.00 23,000.00 4.35 % 24,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 325.00 171.88 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 200.00 186.40 1,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 377,028.00 114,908.78 375,300.00 34,700.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 108,325.48 105,757.79 120,000.00 0.00 % 120,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 108,325.48 105,757.79 120,000.00 120,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าจําหน่ายเศษของ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 300.00

     เงินทีมีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00 1,000.00 0.00 100.00 % 500.00

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 66,000.00 78,600.00 80,000.00 -62.50 % 30,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 1,560.00 2,076.00 1,700.00 -70.59 % 500.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 67,560.00 81,676.00 81,700.00 31,300.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 260,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 9,602,940.25 8,965,170.09 8,760,000.00 14.16 % 10,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 1,354,940.24 1,311,222.17 2,200,000.00 -29.55 % 1,550,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 23,862.22 21,562.19 24,000.00 -8.33 % 22,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 725,655.59 734,796.46 730,000.00 -98.90 % 8,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 1,560,891.17 1,770,773.01 1,560,000.00 66.67 % 2,600,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 7,098.42 0.00 7,000.00 257.14 % 25,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 46,750.62 55,291.26 46,000.00 19.57 % 55,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 187,549.00 219,567.00 190,000.00 15.79 % 220,000.00

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 0.00 31,826.51 33,942.20 33,000.00 -96.97 % 1,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 13,541,514.02 13,112,324.38 13,550,000.00 14,741,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 4,638,359.00 12,085,784.00 18,800,000.00 -25.53 % 14,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 4,638,359.00 12,085,784.00 18,800,000.00 14,000,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 18,803,961.98 25,574,568.43 33,000,000.00 29,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลเสม็จ

อําเภอสําโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 29,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 73,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 37,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา 
เนืองจากคาดว่าจัดเก็บได้เพิมขึน

ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 25,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา 
เนืองจากคาดว่าจัดเก็บได้เพิมขึน

ภาษีป้าย จํานวน 11,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา 
เนืองจากคาดว่าจัดเก็บได้เท่าเดิม

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 34,700 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 400 บาท
ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา
เนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง

ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 300 บาท
ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา 
เนืองจากคาดว่าจัดเก็บได้ลดลง

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา
เนืองจากคาดว่าจะมีการปรับผิดสัญญาลดลง

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 24,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
เนืองจากคาดว่าจะมีการขอใบอนุญาตการควบคุมกิจการทีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพเพิมขึน

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 120,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 120,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่า
จะได้รับดอกเบียเงินฝากธนาคารเท่าเดิม
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 31,300 บาท
ค่าจําหน่ายเศษของ จํานวน 300 บาท
ประมาณการขึนมาใหม่
เนืองจากคาดว่าจะได้รับเพิม
เงินทีมีผู้อุทิศให้ จํานวน 500 บาท
ประมาณการขึนมาใหม่
เนืองจากคาดว่าจะได้รับเพิม

ค่าขายแบบแปลน จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา
เนืองจากคาดว่าจะมีการขายแบบแปลนลดลง

รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 500 บาท
ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา
เนืองจากคาดว่าจะได้รับลดลง

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,741,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 260,000 บาท
ประมาณการขึนมาใหม่
เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิม
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,000,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา 
เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิมขึน 

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,550,000 บาท
ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา  
เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 22,000 บาท
ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา  
เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง

ภาษีสุรา จํานวน 8,000 บาท
ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา  
เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,600,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา 
เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิมขึน

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 25,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา 
เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิมขึน
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ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 55,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา 
เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิมขึน

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 220,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา 
เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิมขึน

ภาษีจัดสรรอืนๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา  
เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 14,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 14,000,000 บาท

ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา
เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 514,080.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 1,540,800.00 1,540,800.00 1,471,819.00 1,480,800.00 4.05 % 1,540,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,225,520.00 2,225,520.00 2,156,539.00 2,165,520.00 2,225,520

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,489,140.00 1,520,778.00 1,516,770.00 1,767,000.00 14.43 % 2,022,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 19,980.00 12,036.00 0.00 24,000.00 350 % 108,000

เงินประจําตําแหน่ง 176,400.00 121,800.00 126,000.00 126,000.00 0 % 126,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 620,880.00 673,720.00 675,120.00 697,000.00 0.53 % 700,680

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 58,000.00 54,750.00 55,860.00 60,000.00 0 % 60,000

เงินอืนๆ 0.00 72,800.00 84,000.00 84,000.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,364,400.00 2,455,884.00 2,457,750.00 2,758,000.00 3,016,680

รวมงบบุคลากร 4,589,920.00 4,681,404.00 4,614,289.00 4,923,520.00 5,242,200

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลเสม็จ
อําเภอสําโรงทาบ    จังหวัดสุรินทร์
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 198,350.00 28,600.00 644,000.00 -42.55 % 370,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,820.00 23,900.00 5,880.00 50,000.00 -80 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,010.00 22,690.00 14,000.00 12,000.00 316.67 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 20,830.00 244,940.00 48,480.00 706,000.00 430,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 251,551.46 112,236.04 131,336.04 350,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 30,000.00 32,940.00 31,680.00 55,000.00 0 % 55,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฝึก
อบรมเสริมทักษะเพือพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจเกียวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าว
สารของทางราชการ พ.ศ. 2540
  

0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตาม
โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กรให้แก่บุคลากร
องค์การบริหารส่วนตําบลเสม็จ

0.00 85,822.00 0.00 0.00 0 % 0

- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครง
การอบต. สัญจร  0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      0.00 158,041.00 0.00 0.00 0 % 0

- ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา  0.00 1,000.00 0.00 0.00 0 % 0

การเดินทางไปราชการ 261,128.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0
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ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล  ค่าพวง
มาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา  ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ้านเมือง
ทีดี

0.00 0.00 0.00 310,000.00 -3.23 % 300,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ้านเมือง
ทีดี   0.00 0.00 299,840.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานการเลือกตังผู้
บริหาร/สมาชิกสภา อบต. 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฝึก
อบรมเสริมทักษะ เพือพัฒนาความรู้
ความเข้าใจเกียวกับกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
2540

0.00 0.00 24,900.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ 
อบต.สัญจร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ
ประชาปลูกป่า 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ
ประชาปลูกป่า  
  0.00 0.00 29,850.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ
ฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรให้แก่บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตําบลเสม็จ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 294,728.00 300,000.00 -100 % 0

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา  
สําหรับพิธีการสําคัญ 0.00 0.00 4,600.00 0.00 0 % 0

โครงการ อบต.สัญจร 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานราชพิธีในการรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  

0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์/บริบท อบต.เส
ม็จ 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการบ้านเมืองทีดี 275,210.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดองค์กร
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง

74,975.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดงานวันท้องถินไทยประจําปี 2558 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับการจัดทํา
ดอกไม้จันทน์ให้แก่ประชาชนในพืนที
ตําบลเสม็จ

0.00 0.00 24,925.00 0.00 0 % 0

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 0.00 0.00 25,700.00 0.00 0 % 0

รับเสร็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 7,800.00 44,754.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 28,856.34 49,808.99 77,666.99 110,000.00 36.36 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 979,720.80 564,602.03 945,226.03 3,165,000.00 1,475,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 182,368.00 147,267.00 109,645.00 200,000.00 -25 % 150,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,344.00 15,258.00 6,772.00 110,000.00 -86.36 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 1,570.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 80,262.00 45,059.00 53,213.00 100,000.00 0 % 100,000
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 6,130.00 20,000.00 -25 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 1,900.00 0.00 100 % 15,000

วัสดุอืน 32,880.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 310,854.00 207,584.00 179,230.00 430,000.00 315,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 23,528.12 55,595.75 92,689.29 120,000.00 0 % 120,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 895.00 2,852.00 5,000.00 0 % 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 7,530.66 6,743.14 6,989.24 10,000.00 0 % 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 3,872.00 6,387.50 6,072.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 90,776.66 96,334.30 111,576.90 131,000.00 0 % 131,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 125,707.44 165,955.69 220,179.43 276,000.00 276,000

รวมงบดําเนินงาน 1,437,112.24 1,183,081.72 1,393,115.46 4,577,000.00 2,496,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีบุนวม 0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0

จัดซือเก้าอีประชุมสภาฯ 0.00 0.00 0.00 44,000.00 -100 % 0

จัดซือเก้าอีสํานักงานล้อ 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองขัดพืน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 0.00 0.00 0.00 322,000.00 -100 % 0

จัดซือชุดไมค์ประชุม 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

จัดซือตู้โชว์กระจก 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

จัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจก 0.00 0.00 0.00 22,400.00 -100 % 0

จัดซือโต๊ะประชาสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

จัดซือโต๊ะประชุมสภาฯ  0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

จัดซือโต๊ะพับเอนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 63,000.00 -100 % 0
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จัดซือโต๊ะหมู่บูชา 0.00 0.00 8,500.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะเหล็ก  0.00 0.00 13,500.00 0.00 0 % 0

จัดซือพัดลมอุตสาหกรรมตังพืน ขนาด  
18 นิว 0.00 0.00 0.00 28,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถบรรทุกนํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ประเภทวิทยุสือสาร 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

พัฒนาระบบวิทยุสือสารให้มี
ประสิทธิภาพ(วิทยุสือสาร) 0.00 35,400.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการจัดซือเครืองขยายเสียง 0.00 0.00 98,150.00 0.00 0 % 0

ประเภทโทรทัศน์ แอล อี ดี 0.00 13,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 0.00 0.00 94,400.00 0.00 0 % 0

ประเภทตู้เย็น 12,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล 
แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ All In one 
สําหรับงานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด 
LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) 0.00 0.00 0.00 3,300.00 -21.21 % 2,600

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด 
LED  ขาวดํา ชนิด Network แบบที 1 
(27 หน้า/นาที)

0.00 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตังถังหมึกพิมพ์ (Ink  Tank Printer) 0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0

จัดซือเครืองสแกนเนอร์  สําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที 2 0.00 0.00 0.00 29,000.00 -100 % 0
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ประเภทคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน 0.00 23,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ประเภทเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 5,500.00 3,700.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 78,400.00 75,100.00 220,550.00 839,900.00 2,519,600

รวมงบลงทุน 78,400.00 75,100.00 220,550.00 839,900.00 2,519,600

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0.00 6,210.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0.00 6,210.00 0.00 30,000.00 0

รวมงบรายจ่ายอืน 0.00 6,210.00 0.00 30,000.00 0

รวมงานบริหารทัวไป 6,105,432.24 5,945,795.72 6,227,954.46 10,370,420.00 10,257,800

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 914,500.00 1,042,311.00 1,004,720.00 990,000.00 44.09 % 1,426,500

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 1,236.00 2,220.00 48,000.00 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 35,000.00 38,500.00 14,000.00 0.00 100 % 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 115,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 231,220.00 258,840.00 268,000.00 -5.04 % 254,500

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 10,205.00 27,180.00 20,580.00 36,000.00 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,074,705.00 1,340,447.00 1,300,360.00 1,342,000.00 1,759,000

รวมงบบุคลากร 1,074,705.00 1,340,447.00 1,300,360.00 1,342,000.00 1,759,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 105,000.00 0.00 90,000.00 33.33 % 120,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,460.00 2,520.00 11,580.00 50,000.00 -80 % 10,000
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ค่าเช่าบ้าน 21,000.00 33,000.00 13,200.00 0.00 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 1,200.00 4,400.00 10,000.00 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 25,460.00 141,720.00 29,180.00 150,000.00 150,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าเดินทางไปราชการ 0.00 120,201.00 0.00 0.00 0 % 0

การเดินทางไปราชการ 71,601.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 77,634.00 120,000.00 -16.67 % 100,000

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0.00 0.00 94,174.00 30,000.00 66.67 % 50,000

-โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0.00 30,210.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,100.00 4,950.00 7,517.85 29,000.00 72.41 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 73,701.00 155,361.00 179,325.85 189,000.00 210,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 91,532.00 69,890.20 72,674.00 120,000.00 -41.67 % 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,650.00 6,970.00 4,680.00 0.00 100 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 93,182.00 76,860.20 77,354.00 120,000.00 85,000

รวมงบดําเนินงาน 192,343.00 373,941.20 285,859.85 459,000.00 445,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีสํานักงานล้อ 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับประมวล
ผลแบบที2 0.00 29,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

จัดซือตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้เหล็ก  2 บาน 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

จัดซือตู้เหล็ก  4 ลินชัก 0.00 0.00 0.00 31,600.00 -100 % 0

จัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจก 0.00 0.00 0.00 22,400.00 -100 % 0

จัดซือโต๊ะเหล็ก  0.00 0.00 13,500.00 0.00 0 % 0

จัดซือโทรศัพท์ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 0.00 0.00 7,532.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 34,000

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 0.00 0.00 7,900.00 0.00 0 % 0

ประเภทเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 0.00 21,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 50,000.00 52,932.00 81,000.00 34,000

รวมงบลงทุน 0.00 50,000.00 52,932.00 81,000.00 34,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,267,048.00 1,764,388.20 1,639,151.85 1,882,000.00 2,238,000

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 7,372,480.24 7,710,183.92 7,867,106.31 12,252,420.00 12,495,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการติดตังกล้อง CCTV  พร้อม
อุปกรณ์  0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน
กิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)อบต.เสม็จ 0.00 17,880.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อพปร.) อบต. เสม็จ

0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.) อบต.เสม็จ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.)อบต.เสม็จ 0.00 0.00 201,500.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) อบต.เสม็จ

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -50 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)อบต.เสม็จ 0.00 0.00 2,900.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)อบต.เสม็จ

41,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)อบต.เส
ม็จ

73,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 114,200.00 17,880.00 204,400.00 101,000.00 200,000

รวมงบดําเนินงาน 114,200.00 17,880.00 204,400.00 101,000.00 200,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 114,200.00 17,880.00 204,400.00 101,000.00 200,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 114,200.00 17,880.00 204,400.00 601,000.00 200,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 218,799.00 116,098.00 867,502.00 871,000.00 -24.23 % 660,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 17,500.00 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 347,700.00 371,700.00 659,880.00 700,000.00 -43.71 % 394,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 28,020.00 52,520.00 40,680.00 72,000.00 -66.67 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 594,519.00 540,318.00 1,568,062.00 1,662,500.00 1,120,000

รวมงบบุคลากร 594,519.00 540,318.00 1,568,062.00 1,662,500.00 1,120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 95,000.00 0.00 125,000.00 -36 % 80,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 420.00 420.00 5,460.00 30,000.00 -83.33 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 3,520.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 31,950.00 37,000.00 -45.95 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 3,940.00 95,420.00 37,410.00 192,000.00 105,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 277,200.00 0.00 0.00 0 % 0

"สืบสารวัฒนธรรมประเพณี 4 ชนเผ่า ไช
น่าทาวท์ กูย ลาว  เขมร" อําเภอสําโรง
ทาบ ประจําปี 2558

107,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

การเดินทางไปราชการ 16,512.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 36,268.00 28,882.00 120,000.00 -58.33 % 50,000

ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 293,800.00 369,000.00 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 288,180.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปันเพือพ่อ”bike for dad 
2015”  0.00 14,999.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเรียนรู้นอกสถานที 37,760.00 22,530.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้นแบบ 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0 % 0

โครงการศึกษาดูงานศููนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้นแบบ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการแสดงความอาลัยถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุยเดช มหิตลาธิเบศรรา
มาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช 
บรมนาถบพิตร 

0.00 0.00 45,000.00 0.00 0 % 0

พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 0.00 0.00 39,114.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 2,200.00 4,000.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 479,452.00 353,197.00 428,796.00 624,000.00 95,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 28,400.00 29,430.00 28,267.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 8,736.00 12,762.00 9,954.00 2,500.00 -100 % 0

ค่าอาหารเสริม (นม) 535,047.90 648,434.40 679,245.20 643,000.00 -100 % 0

วัสดุกีฬา 9,874.00 0.00 62,470.00 0.00 100 % 45,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 582,057.90 690,626.40 779,936.20 675,500.00 90,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 2,844.91 2,716.67 10,000.00 -100 % 0

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 1,525.00 3,395.00 3,285.00 5,000.00 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,525.00 6,239.91 6,001.67 15,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 1,066,974.90 1,145,483.31 1,252,143.87 1,506,500.00 290,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีสํานักงานล้อ 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  รัฐกาลที 10 0.00 0.00 0.00 99,000.00 -100 % 0

จัดซือโต๊ะอาหาร 0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0

จัดซือพัดลมขนาด  16  นิว 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

จัดซือม้านัง 0.00 0.00 0.00 26,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือ ชนิด 
LED สี แบบ  Network 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 2,000.00 157,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 2,000.00 157,000.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 1,661,493.90 1,685,801.31 2,822,205.87 3,326,000.00 1,410,000

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 590,000

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 84,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 334,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 0.00 1,013,000

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 1,013,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (ค่าอาหารกลางวัน) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 318,500

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์
การเรียน, ค่าเครืองแบบนักเรียน, ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 73,450

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า
จัดการเรียนการสอน)

0.00 0.00 0.00 104,000.00 6.25 % 110,500

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่า
จัดการเรียนการสอน)

0.00 0.00 98,600.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 98,600.00 104,000.00 562,450

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 665,600

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 690,600

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 98,600.00 104,000.00 1,318,050
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,060,000.00 1,014,000.00 1,010,000.00 1,023,000.00 -100 % 0

จัดหาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,020,000

รวมเงินอุดหนุน 1,060,000.00 1,014,000.00 1,010,000.00 1,023,000.00 1,020,000

รวมงบเงินอุดหนุน 1,060,000.00 1,014,000.00 1,010,000.00 1,023,000.00 1,020,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,060,000.00 1,014,000.00 1,108,600.00 1,127,000.00 3,351,050

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 39,300.00 39,170.00 70,000.00 0 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 39,300.00 39,170.00 70,000.00 70,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 39,300.00 39,170.00 70,000.00 70,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0.00 39,300.00 39,170.00 70,000.00 70,000

รวมแผนงานการศึกษา 2,721,493.90 2,739,101.31 3,969,975.87 4,523,000.00 4,831,050

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 7,500.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

วันทีพิมพ์ : 8/11/2561  15:15:28 หน้า : 16/30



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 7,500.00 0.00 20,000.00 180,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 28,990.00 0.00 3,200.00 681.25 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 28,990.00 0.00 3,200.00 25,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 36,490.00 0.00 23,200.00 205,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 160,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 60,000.00 0.00 160,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 60,000.00 0.00 160,000.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0.00 96,490.00 0.00 183,200.00 205,000

งานโรงพยาบาล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ควบคุมโรคระบาดและโรคระบาดเร่ง
ด่วน 0.00 29,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมโรค
ระบาดและโรคระบาดเร่งด่วน 0.00 0.00 15,300.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 0.00 57,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือด
ออก 60,000.00 0.00 0.00 70,000.00 0 % 70,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0 % 45,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ประจําปี พ.ศ.2560 0.00 0.00 31,720.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 60,000.00 87,300.00 47,020.00 115,000.00 115,000

รวมงบดําเนินงาน 60,000.00 87,300.00 47,020.00 115,000.00 115,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถพยาบาลฉุกเฉิน  (รถกระบะ) 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า  2,400 ซี
ซี  หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 
110  กิโลวัตต์

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0

รวมงานโรงพยาบาล 60,000.00 87,300.00 47,020.00 1,115,000.00 115,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 60,000.00 183,790.00 47,020.00 1,298,200.00 320,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0 % 120,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส 0.00 95,700.00 119,380.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้
สูงอายุ 0.00 0.00 91,450.00 120,000.00 -16.67 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้
สูงอายุฯ ตําบลเสม็จ 0.00 96,400.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุฯ 82,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 82,200.00 192,100.00 210,830.00 240,000.00 220,000

รวมงบดําเนินงาน 82,200.00 192,100.00 210,830.00 240,000.00 220,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 82,200.00 192,100.00 210,830.00 240,000.00 220,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 82,200.00 192,100.00 210,830.00 240,000.00 220,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 283,140.00 316,020.00 189,360.00 362,800.00 84.5 % 669,360

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 24,000.00 100 % 48,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 42,000.00 24,500.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 240,360.00 214,340.00 189,360.00 281,000.00 1.85 % 286,200

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 29,060.00 25,080.00 3,000.00 36,000.00 -66.67 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 594,560.00 597,440.00 406,220.00 745,800.00 1,057,560

รวมงบบุคลากร 594,560.00 597,440.00 406,220.00 745,800.00 1,057,560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 39,000.00 0.00 53,000.00 50.94 % 80,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,140.00 2,280.00 840.00 20,000.00 -50 % 10,000
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 1,140.00 41,280.00 840.00 73,000.00 95,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 30,880.00 11,000.00 13,000.00 40,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าเดินทางไปราชการ 0.00 74,440.00 5,220.00 25,000.00 100 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 12,622.11 132,200.00 81,000.00 -38.27 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 30,880.00 98,062.11 150,420.00 146,000.00 250,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 12,990.00 49,102.00 32,722.00 50,000.00 -40 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,350.00 6,120.00 27,504.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุก่อสร้าง 24,808.00 0.00 2,812.00 10,000.00 200 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 1,750.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 44,148.00 55,222.00 64,788.00 110,000.00 130,000

รวมงบดําเนินงาน 76,168.00 194,564.11 216,048.00 329,000.00 475,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประเภทรถจักรยานยนต์ 0.00 38,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือตู้โหลดเซนเตอร์  3 เฟส 3 สาย 
พร้อมอุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 38,000.00 0.00 80,000.00 0
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างบันไดหินก่อสระนํา
สาธารณะหนองแคน   บ้านหนองพรม  
หมู่ที 7     จํานวน  4 จุด

0.00 0.00 0.00 118,800.00 -100 % 0

โครงการวางท่อระบายนํา คสล. สระนํา
สาธารณะหนองแคน   บ้านหนองพรม  
หมู่ที  7  จํานวน 3 จุด

0.00 0.00 0.00 178,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 296,800.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 38,000.00 0.00 376,800.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 73,663.08 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 73,663.08 0.00 0.00 200,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 73,663.08 0.00 0.00 200,000.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 744,391.08 830,004.11 622,268.00 1,651,600.00 1,532,560

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านสองห้อง หมู่ที 4 (ซอยแม่
หม้าย)

0.00 0.00 146,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านตา
มี) บ้านสังแก หมู่ที 3 0.00 0.00 0.00 236,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้าน
นางจรูญ  สวาทรัมย์ )  บ้านหนองพรม 
หมู่ที 7

0.00 0.00 0.00 361,000.00 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ด้านทิศใต้
หมู่บ้าน) บ้านหนองม้า  หมู่ที 2 0.00 0.00 0.00 357,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่
บ้าน  บ้านเสม็จ หมู่ที 1 0.00 0.00 0.00 368,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่
บ้านโนนชัย หมู่ที 5 0.00 0.00 0.00 144,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านโนนชัย หมู่ที 5 (ซอยทิศ
ตะวันออกหมู่บ้าน)

0.00 0.00 162,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านสังแก หมู่ที 3  (ซอยทางเข้า
โรงสูบนําดิบ) 

0.00 0.00 143,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านเสม็จ หมู่ที 1(ซอยบ้านนาย
สมหวัง คุชิตา) 

0.00 0.00 127,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านหนองพรม  หมู่ที 7 (ซอยบ้าน
นายพา บุญแก้ว)

0.00 0.00 95,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านหนองม้า หมู่ที 2 (ซอยทิศใต้
หมู่บ้าน)

0.00 0.00 150,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขยายถนน  บ้านตากํา หมู่ที 6  
(ถนนสายบ้านตากําไปบ้านจังเกา)

0.00 0.00 402,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินถม  บ้านหนอง
ม้า หมู่ที2 (ซอยอุดรพรชัยไปห้วยจริง)  0.00 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินถมจากสระคู
แก้วไปห้วยหว้าพร้อมวางท่อระบายนํา 
บ้านสังแก  หมู่ที 3

0.00 0.00 0.00 156,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินถมด้านทิศ
ตะวันออกหนองเปือย บ้านโนนชัย  หมู่ที  
5

0.00 0.00 0.00 44,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกสอง
ข้างทางห้วยหว้า  บ้านสังแก หมู่ที 3 0.00 0.00 0.00 416,000.00 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คศล. ฝา
ปิดตะแกรงเหล็ก  ศพด.บ้านหนองม้า หมู่
ที  2

0.00 0.00 0.00 344,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ฝา
ปิด เหล็กตะแกรงภายในหมู่บ้านหนองม้า 
 หมู่ที 2

0.00 0.00 0.00 163,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําพร้อมวาง
ท่อลอดถนน  บ้านสังแก หมู่ที 3 (สีแยก
กลางหมู่บ้าน) 

0.00 0.00 173,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําภายในหมู่
บ้านเสม็จ  หมู่ที 1 0.00 0.00 0.00 430,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อราง
ระบายนําตะแกรงเหล็ก  บ้านศรีสวัสดิ  
หมู่ที 8 

0.00 0.00 0.00 441,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินถม  บ้านเสม็จ 
หมู่ที 1 (ถนนข้าง รพสต.ไปห้วยจริง) 0.00 0.00 97,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย
บ้านโนนชัย ไปบ้านหนองครก  หมู่ที  5 0.00 0.00 0.00 126,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย
บ้านหนองม้าไปบ้านตากํา (ช่วง กม.ที 
0+100 ถึง กม. ที 1+100 )  บ้านหนอง
ม้า  หมู่ที 2

0.00 0.00 0.00 252,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  บ้าน
ตากํา  หมู่ที 6 (ถนนตัดบ้านสังแกตากํา
ไปบ้านโสนน้อย)

0.00 0.00 179,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 1,696,000.00 3,838,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 1,696,000.00 3,838,000.00 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 0.00 1,696,000.00 3,838,000.00 0

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 744,391.08 830,004.11 2,318,268.00 5,489,600.00 1,532,560

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 0.00 0.00 23,625.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น 0.00 12,575.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมตําบลเสม็จ 0.00 19,750.00 8,100.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 0.00 75,000.00 74,760.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ 0.00 75,000.00 78,180.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -60 % 20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน
กลุ่มอาชีพเลียงไก่พันธุ์ไข่ 0.00 369,640.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 19,950.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้
การคัดแยกขยะมูลฝอย 0.00 0.00 29,100.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

โครงการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด
ตําบลเสม็จ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 19,925.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบ
ครัว

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลปี
ใหม่ 67,770.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
เลียงไก่พันธุ์ไข่ 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนและเพิมทักษะ
กลุ่มอาชีพต่างๆ 34,350.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 34,250.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการหมู่บ้านชุมชนสดใส  ประชารัฐ
สุขใจ  ปลอดภัยจากขยะอันตราย 0.00 0.00 0.00 27,900.00 -100 % 0

จัดกิจกรรมรณรงค์เนืองในวันต่อต้าน
คอร์รัปชันสากล 0.00 14,272.00 0.00 0.00 0 % 0

รณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การ
ออกเสียงลงประชามติ 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 163,295.00 611,687.00 213,765.00 247,900.00 190,000

รวมงบดําเนินงาน 163,295.00 611,687.00 213,765.00 247,900.00 190,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 163,295.00 611,687.00 213,765.00 257,900.00 190,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 163,295.00 611,687.00 213,765.00 257,900.00 190,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาตําบล
เสม็จต้านยาเสพติด 0.00 0.00 149,950.00 20,000.00 900 % 200,000

โครงการแข่งขันกีฬาตําบลเสม็จต้านยา
เสพติด 149,930.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 149,930.00 0.00 149,950.00 20,000.00 200,000

รวมงบดําเนินงาน 149,930.00 0.00 149,950.00 20,000.00 200,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 149,930.00 0.00 149,950.00 20,000.00 200,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 0.00 38,500.00 43,800.00 16,000.00 87.5 % 30,000

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 2,400.00 38,500.00 43,800.00 16,000.00 30,000

รวมงบดําเนินงาน 2,400.00 38,500.00 43,800.00 16,000.00 30,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 2,400.00 38,500.00 43,800.00 16,000.00 30,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 152,330.00 38,500.00 193,750.00 36,000.00 230,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ท่อส่งนํา-ท่อดูดนํา 0.00 22,050.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 22,050.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 22,050.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 22,050.00 0.00 0.00 0

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 82,720.00 394,000.00 400,000.00 -37.5 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 82,720.00 394,000.00 400,000.00 250,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 82,720.00 394,000.00 400,000.00 250,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ประเภทกล้องดิจิตอล 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

ประเภทเครืองจับพิกัด GPS 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประเภทเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ประเภทเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 78,000.00 0.00 0.00 0.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างทางลาดขึน-ลงสําหรับผู้
พิการ 26,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างหอประชุม
อเนกประสงค์ทีทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเสม็จ

0.00 4,390,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารห้องนําสําหรับผู้
พิการ 84,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 390,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงเก็บ
พัสดุ 192,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)ภายในหมู่บ้านสองห้อง หมู่
ที 4

149,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)ภายในหมู่บ้านหนองม้า หมู่
ที 2

314,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างท่อเหลียมคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ชนิดช่องเดียว)บ้านสังแก หมู่
ที 3

93,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนภายในเขตพืนทีตําบลเสม็จ 49,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,297,000.00 4,390,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 1,375,000.00 4,390,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 1,375,000.00 4,472,720.00 394,000.00 400,000.00 250,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,375,000.00 4,494,770.00 394,000.00 400,000.00 250,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดซือพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 
105/กข.15 52,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซือพันธุ์ข้าวหอม
มะลิ105/กข.15 0.00 119,300.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 52,500.00 119,300.00 0.00 0.00 0

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 52,500.00 119,300.00 60,000.00 0.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองพ่นหมอกควัน 0.00 0.00 0.00 118,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 118,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 118,000.00 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 52,500.00 119,300.00 60,000.00 118,000.00 0

รวมแผนงานการเกษตร 52,500.00 119,300.00 60,000.00 118,000.00 0
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แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 9,168.00 81,034.00 91,452.00 98,000.00 1.02 % 99,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 4,081,700.00 4,275,000.00 8.77 % 4,650,000

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 2,820,800.00 2,853,000.00 12.16 % 3,200,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 10,500.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0 % 24,000

สํารองจ่าย 248,290.00 46,645.00 95,250.00 291,880.00 73.9 % 507,590

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 52,000.00 60,000.00 100,000.00 100,000.00 -100 % 0

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลเส
ม็จ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0.00 137,000.00 140,000.00 142,000.00 5.63 % 150,000

รวมงบกลาง 319,958.00 348,679.00 7,353,202.00 7,783,880.00 8,730,590

รวมงบกลาง 319,958.00 348,679.00 7,353,202.00 7,783,880.00 8,730,590

รวมงบกลาง 319,958.00 348,679.00 7,353,202.00 7,783,880.00 8,730,590

รวมแผนงานงบกลาง 319,958.00 348,679.00 7,353,202.00 7,783,880.00 8,730,590

รวมทุกแผนงาน 13,157,848.22 17,285,995.34 22,832,317.18 33,000,000.00 29,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลเสม็จ

อําเภอ สําโรงทาบ   จังหวัดสุรินทร์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 29,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,257,800 บาท
งบบุคลากร รวม 5,242,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนรายเดือนให้แก่นายก อบต./รองนายก อบต.
1.เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 20,400.- บาท/12
 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท
2.เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 11,220
.- บาท/12 เดือน/2 คน เป็นเงิน 269,280.-  บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
        1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
      2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2
) พ.ศ.2557
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายก อบต./รองนายก อบ
ต.
1.ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือน
ละ 1,750.- บาท/12 เดือน เป็นเงิน 21,000.- บาท
2.ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล เดือนละ 880.- บาm/12 เดือน/2 คน เป็นเงิน 21,120.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
       1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
       2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2
) พ.ศ.2557
       

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่  นายก  อบต./รองนายก  อบต.
1.ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล เดือน         ละ 1,750.- บาท/12 เดือน เป็นเงิน 21,000.- บาท
2.ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล เดือน   ละ 880.- บาท/12 เดือน/2 คน เป็นเงิน 21,120.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
       1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
      2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล        (ฉบับที 2) พ.ศ.2557
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายก  อบต.
เดือนละ 7,200.- บาท/12 เดือน 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2
) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,540,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภา อบต.,รองประธาน
สภา อบต., เลขานุการสภา อบต.,สมาชิกสภา อบต.ดังนี
1.ค่าตอบแทนประธานสภาอบต. เดือนละ 11,220.- บาท/12 เดือน  เป็น
เงิน  134,640  บาท
2.ค่าตอบแทนรองประธานสภาอบต.เดือนละ 9,180.-บาท/12 เดือน เป็น
เงิน 110,160  บาท
3.ค่าตอบแทนเลขานุการสภาอบต.เดือนละ 7,200.- บาท/12 เดือน  เป็น
เงิน    86,400  บาท
4.ค่าตอบแทนสมาชิกสภาอบต.เดือนละ 7,200.- บาท/12 เดือน/14 คน
      เป็นเงิน  1,209,600  บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
       1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
      2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล      (ฉบับ
ที 2) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,016,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,022,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมทังเงินปรับปรุง
เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ดังนี
1.  นักบริหารงานอบต. ระดับกลาง (ปลัด  อบต.) จํานวน  1  อัตรา
2.  นักบริหารงานทัวไป ระดับต้น(หัวหน้าสํานักปลัด)จํานวน  1  อัตรา
3.  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ      จํานวน  1  อัตรา
4.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ  จํานวน  1  อัตรา
5.  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ      จํานวน  1  อัตรา
6.  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน                จํานวน  1  อัตรา
7. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน  
                                               จํานวน  1  อัตรา
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี
      1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ดังนี
1.ค่าตอบแทนรายเดือนปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ระดับกลาง  ใน
อัตราเดือนละ  7,000  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท
 2.  ค่าครองชีพชัวคราวตามมติ ก.อบต.สุรินทร์  เป็นเงิน 24,000  บาท
       2.1 เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน  จํานวน  1  อัตรา
       2.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 
 จํานวน  1  อัตรา
- เป็นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสังการ ดังนี
       1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
       2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือง กําหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถินได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน ลงวันที 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 28 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2548  เรือง
แนวทางปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน (การกําหนดให้ข้าราชการการหรือพนักงานส่วนท้องถิน ระดับ 8
 ขึนไป  ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่ง)  
      3)ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุรินทร์เรืองหลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ลงวันที 4 ธันวาคม 2554(แก้ไขถึงฉบับที 31 พ.ศ. 2555
)ข้อ 35
     4)พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538
 มาตรา 12 
     5) พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและ
ผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึงไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2538 มาตรา 4
     6) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจํา
ตําแหน่งของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึงไม่เป็นข้าราช
การ พ.ศ. 2539 มาตรา 4 และมาตรา 5
     7) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินประจําตําแหน่ง
ของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึงไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ
. 2539 ข้อ 7 และข้อ 8
    8)ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ
. 2547 และทีแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 4) พ.ศ. 2553
    9) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุรินทร์ เรืองหลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 57 พ.ศ. 2559)
   10) หนังสือสํานักงาน กจ.,กท.,และ ก.อบต. ที มท0809.3/ว652 ลง
วันที 28 มีนาคม 2559
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานทีควรได้รับตามระเบียบที
กําหนด ดังนี
1. นักบริหารงานอบต. ระดับกลาง (ปลัด  อบต.)จํานวน  1  อัตรา ใน
อัตราเดือนละ  7,000  บาท  จํานวน   12  เดือน  เป็นเงิน  84,000
  บาท   
2. นักบริหารงานทัวไป ระดับต้น (หัวหน้าสํานักปลัด)จํานวน  1
  อัตรา ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็น
เงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี
      1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 700,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานจ้างและปรับปรุงค่าจ้าง
ให้แก่พนักงานจ้างทีปฏิบัติงานในสังกัด ดังนี
1.  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  อัตรา
2.  พนักงานตกแต่งสวน  จํานวน  1  อัตรา
3.  พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  3  อัตรา
  ประกอบด้วย
      -ปฏิบัติงานนักการภารโรง                (จํานวน  1  อัตรา)
      -ปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์          (จํานวน  1  อัตรา)
      -ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (จํานวน  1  อัตรา)
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี
        1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ดังนี
1.  พนักงานตกแต่งสวน จํานวน  1  อัตรา
2.  พนักงานจ้างทัวไป จํานวน  3  อัตรา 
 ประกอบด้วย
-ปฏิบัติงานนักการภารโรง             (จํานวน  1  อัตรา)
-ปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์       (จํานวน  1  อัตรา)
-ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    (จํานวน  1  อัตรา)
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี
        1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
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งบดําเนินงาน รวม 2,496,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 430,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 370,000 บาท

(1) เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
ส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  จํานวน  80,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557   
(2) เพือจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) หรือค่าใช่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการให้
กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบล
อืนๆ  จํานวน  140,000  บาท  ทีดําเนินการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
    1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
    2) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายของอาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2560 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0808.2/ว 7271 ลงวัน
ที 26 ธันวาคม 2560 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2560
   5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 0684 ลงวัน
ที 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรือง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนและ
จังหวัดทีประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2550
(3) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัด
ซือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  จํานวน  150,000
  บาท   ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสังการ  ดังนี
     1) พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  พ
.ศ. 2560 
     2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156 ลงวัน
ที 19 กันยายน 2560 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ 
     3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรือง แจ้งหลักการ
เบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
       1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
      2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ
ทีควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี 
       1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
      2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
      3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
     4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 1,475,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่นค่าเช่า
เครืองถ่ายเอกสาร  (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (ราย
จ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่า
เบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้าง
เหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภท
นี  ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปาฯ ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
         1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
        3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
       4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 55,000 บาท
     (1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จํานวน  10,000
  บาท  ให้ตังงบประมาณได้ไม่เกินปีละ  1 %  ของรายได้จริงของปีงบ
ประมาณทีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงิน
จ่ายขาดเงินสะสมและเงินทีมีผู้อุทิศให้  ดังนี  ในปีงบประมาณ 2560   มี
ยอดรายรับจริง  25,574,568.43 บาท  คํานวณได้ดัง
นี   25,574,568.43 x  1/100  =  255,745.68  บาท  ให้เบิกจ่ายได้
ในภายในวงเงินงบประมาณทีประมาณการไว้ตามอัตราทีกําหนดและตาม
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง  โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัดและให้ใช้
หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง มาประกอบการ
เบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการ
จ่าย  
     (2)  ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ  
จํานวน  35,000  บาท  ทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือ
หนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิน  โดยยอดเงินทีตังจ่ายไม่
รวมอยู่ในค่ารับรอง  ให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือ
ชือจํานวนบุคคลและรายงานการประชุม  เพือใช้เป็นหลักฐานประกอบการ
เบิกจ่าย  โดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการ
จ่าย  
ข้อ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือ  สังการดังนี
     1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที  28
  กรกฎาคม  2548  เรือง  การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(3)  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  จํานวน  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือวันสําคัญ
ต่างของชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรมต่าง  ตามนโยบายหรือคําสังของ
อําเภอ จังหวัด  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  กระทรวง
มหาดไทย  รัฐบาล  หรือตามภารกิจอํานาจหน้าที ดังนี
      1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
      2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล  ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา  ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล  ในการจัดงาน หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ  เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา  ตามความจํา เป็น  หรือค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทด
แทน  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
   2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0407/ว 1284 ลงวันที 10
  พฤศจิกายน  2530  เรือง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือมอบให้บุคคล
ต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้  สรุปมีนัยสําคัญดังนี
        1. เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
        2. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สําหรับมอบให้ผู้มี
เกียรติ ชาวต่างประเทศและคู่สมรสทีเดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศ
ไทยคนละไม่เกิน 300 บาท
       3. ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ สําหรับวาง ณ อนุเสาว
รีย์ ครังละไม่เกิน 1,000 บาท
       4. ค่าพวงมาลาสําหรับวางศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บาท
   3) หนังสือกระทรวงการคลัง ที กค 0514/36272  ลงวันที  11
  สิงหาคม  2530 เรือง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่า
พวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้
  4)  ประกาศกระทรวงการคลัง  เรือง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทด
แทนกรณีเจ้าหน้าทีของรัฐกระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอก 
ลงวันที 3 ตุลาคม  พ.ศ. 2554
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ้าน
เมืองทีดี

จํานวน 300,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง เจ้า
หน้าที   กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการ ในพืนที
ตําบลเสม็จ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานทีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋า
หรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณใน
การดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นใน
การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  เป็นไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561 -2564 หน้า 65  ลําดับที 10)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานการเลือกตังผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต. จํานวน 400,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเลือกตังขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเสม็จ  ตามทีกฎหมายกําหนด  อีกทังให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบ
ถึงสิทธิและหน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตังสภาผู้
แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัด
สถานที  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของสมนาคุณ  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
       1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
       2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 -2564   หน้า  63 ลําดับที  5 )
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ อบต.สัญจร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบต. สัญจร โดยจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
       1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
       2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
      3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548  
      4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2559
     5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว 0600 ลง
วันที  29  มกราคม  2558  เรือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําแผน
และประสานแผนพัฒนาท้องถินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
     6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 5797 ลง
วันที 10  ตุลาคม 2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2
) พ.ศ. 2559  
    7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.3/ว 22938  ลงวันที 26
 ธันวาคม 2559  เรือง  ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2
) พ.ศ. 2559  
    8)  หนังสือกรมส่งแสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3
/ว 1617  ลงวันที 16  สิงหาคม 2560  เรือง  เผยแพร่เอกสารประเด็นคํา
ถาม-แนวทางปฏิบัติในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-
2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ชุดที 1  
    9)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 6247 ลง
วันที 3 พฤศจิกายน 2560  เรือง  แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
   10)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 0357  ลง
วันที 19 มกราคม 2561  เรือง  แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 -2564 หน้า 63 ลําดับที 4 )   
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการประชาปลูกป่า จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชาปลูกป่า โดยจ่ายเป็น
ค่าจัดซือพันธุ์ไม้ต่างๆ ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดทํา
โครงการ  เป็นไป
- เป็นไปตาม และพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี 
      1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
      2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
     3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน
เมืองทีดี พ.ศ. 2546
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 -2564 หน้า 73 ลําดับที  18)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กรให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลเสม็จ

จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กรให้แก่บุคลากร ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  ผู้สังเกต
การณ์  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานทีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋า
หรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณใน
การดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นใน
การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
        1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
        3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546
        4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 78 ลําดับที 2)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลทีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือ
ไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
       1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
       2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
       3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
      4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลง
วันที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
     5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
     6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 315,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี  
     1.รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
     2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
     3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
        -  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชือสํานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
      - ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  นํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
    2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
    1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
    2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
    3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี  
    (1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํา จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งนํา ทีนอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
นํามัน เตารีด เครืองบดอาหาร เครืองตีไข่ไฟฟ้า เครืองปิงขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ฯลฯ 
     (2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับกลิน แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูทีนอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
       1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
      2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
    1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
    2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
    3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
         -  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  ไขขวง  ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อค
เกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ 
 (2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
        -   ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี ยางรถยนต์ นํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง ฯลฯ     
( 3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
       - ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  เบาะรถยนต์ เครืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถ
ยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํา แบตเตอร์รี จาน
จ่าย ล้อ ถังนํามัน ไฟเบรค อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
      - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
          1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
         2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
    1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
    2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
    3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  ดังนี  
(1) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
     - ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามัน
เบนซิน นํามันเตา นํามันจารบี นํามันเครือง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
     1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
     2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
     3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
        -  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  ขาตังกล่อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครือง
กรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
       - ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที
ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
      1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
     1. รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
     2. รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อ
ชุดไม่เกิน  20,000  บาท  
     3. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
     4. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
       -  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
       - ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
       - ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป
 (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) 
เมาส์ (Mouse)  ปรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) 
เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
 เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี  
        1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
       2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 276,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ  หรือ  อาคารสถานทีที
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี  
        1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ  หรือ  อาคาร
สถานทีทีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล 
- ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี 
         1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ  และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที
เกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครือง  ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์    ค่าบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
        1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
        1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 131,000 บาท
1.ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม           จํานวน   110,000     บาท
       - เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่า
โทรภาพ (โทรสาร)  ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสือสาร  ค่าสือ
สารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอิน
เทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ  เช่น  ค่าเคเบิลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้
บริการดังกล่าว ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ และค่า
ธรรมเนียมในการใช้บริการ ฯลฯ
2.ค่าใช้จ่ายในการเช่าพืนทีWebsiteอินเตอร์เน็ต จํานวน  10,000 บาท
       -เพือจ่ายเป็นค่าเช่าพืนที  Website  อินเตอร์เน็ตค่าธรรมเนียม
อืนๆ 
ทีเกียวข้อง ฯลฯ
3.ค่าจัดทําและบริการพืนทีเก็บฐานข้อมูลระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  จํานวน   11,000     บาท
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
        1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

งบลงทุน รวม 2,519,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,519,600 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซือรถบรรทุกนํา จํานวน 2,500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุกนํา         จํานวน 1 คัน  
โดยมีคุณลักษณะดังนี
 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลัง
เครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 170 กิโลวัตต์
แบบบรรทุกนํา
       1)จุนําได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
       2)นําหนักของรถรวมนําหนักบรรทุก ไม่ตํากว่า 12,000 กิโลกรัม
       3)เป็นราคาพร้อมปัมและอุปกรณ์
- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
  สํานักงานประมาณ 2561 )
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง  ฉบับที 1 บัญชีครุภัณฑ์  หน้า 10 ลําดับที 14  )
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ All In one สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์เครืองคอมพิวเตอร์ All In one 
สําหรับงานสํานักงาน     
จํานวน 1 เครือง
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม ประจําปี พ.ศ. 2561 ดังนี 
     1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) หรือ 4แกน เสมือน(4Thread)โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 Ghz  จํานวน 1 หน่วย 
     2.หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
     3. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) หรือ DDR4  หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
     4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดี
กว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive  
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120  GB  จํานวน 1 หน่วย
     5. มี DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน 1 หน่วย
     6. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T  หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
     7. มีช่องเชือมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
    8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
    9. มีจอภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า21 นิวความละเอียด
แบบFHD (1920X1080)  
   10.สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 - 2564 เพิมเติมและเปลียน
แปลง  ฉบับที 2  บัญชีครุภัณฑ์  หน้า  6 ลําดับที 1)

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 2,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว
ดํา   (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครือง  โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตาม
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ประจําปี พ.ศ. 2561  ดังนี
     1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
     2) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
     3) มีหน่วยความจํา (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
     4) มีช่องเชือมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
    5) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
    6) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.  2561 - 2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง  ฉบับที 2 หน้า 6 ลําดับที 2) 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,238,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,759,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,759,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,426,500 บาท

1)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน     
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
ส่วน จํานวน  12  เดือน  ดังนี
1.  นักบริหารงานการคลัง ผู้อํานวยการระดับต้น(ผอ.กองคลัง) 
                   จํานวน  1  อัตรา
2.  นักวิชาการการเงินและบัญชีชํานาญการ            จํานวน  1  อัตรา
3.  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชํานาญงาน  จํานวน  1  อัตรา
4.  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน จํานวน  1  อัตรา
5.  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  จํานวน  1  อัตรา
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี
       1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง  ในอัตราเดือน
ละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
       1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 254,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างและปรับปรุงค่าจ้างให้แก่
พนักงานจ้างทีปฏิบัติงานในสังกัด จํานวน  12  เดือน   ดังนี
1.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน  1  อัตรา
2. พนักงานจ้างทัวไป (งานแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน)         จํานวน  1  อัตรา  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี
        1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 12
 เดือน  ดังนี 
1.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน  1  อัตรา
2.  พนักงานจ้างทัวไป(งานแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)  
จํานวน  1  อัตรา  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี
        1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
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งบดําเนินงาน รวม 445,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 120,000 บาท

    (1) เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
ส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  จํานวน  40,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557
    (2) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  จํานวน  80,000
  บาท   ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสังการ  ดังนี
     1) พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  พ
.ศ. 2560 
     2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156 ลงวัน
ที 19 กันยายน 2560 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ 
    3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรือง แจ้งหลักการ
เบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
      1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ
ทีควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี 
     1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
     2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิง
พิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี  ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปาฯ ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
     3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
   5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการต่างๆ ทีเกียวข้อง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลทีได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพือประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
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โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน   โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่า
หนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋า
หรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และพระราชบัญญัติ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.3
/ว462 ลงวันที 29 กุมภาพันธ์ 2551
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.3/ว67 ลงวันที 9
 มกราคม 2551
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.3
/ว483 ลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 2561
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า  64  ลําดับที 9 )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
   (1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
   (2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
      1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6พ.ศ. 2552
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
     3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
    5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
    6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี  
       1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
       2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
       3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
     -  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชือสํานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
     - ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  นํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
    2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
         1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ
         2. รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือ
ต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท  
         3.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
         4. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
         -  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
        - ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง            สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
        - ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป
 (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) 
เมาส์ (Mouse)  ปรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) 
เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
 เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสังการ  ดังนี  
        1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
        2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 34,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์เครืองคอมพิวเตอร์ All In one 
สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน 2 เครือง
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม ประจําปี พ.ศ. 2561 ดังนี 
     1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) หรือ 4แกน เสมือน(4Thread)โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 Ghz  จํานวน 1 หน่วย 
     2.หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
     3. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) หรือ DDR4  หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
     4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดี
กว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive  
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120  GB  จํานวน 1 หน่วย
     5. มี DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน 1 หน่วย
     6. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T  หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
     7. มีช่องเชือมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
     8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
     9. มีจอภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า21 นิวความละเอียด
แบบFHD (1920X1080)  
    10.สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) 
และ Bluetooth
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 -2564 เพิมเติมและเปลียน
แปลง  ฉบับที 2 บัญชีครุภัณฑ์  หน้า 5 ลําดับที 3 )
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.) อบต.เสม็จ

จํานวน 150,000 บาท

-เพือใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)อบต.เสม็จ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานทีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครือง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงที
ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 -2564 หน้า 66 ลําดับที 1 )

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) อบต.เสม็จ

จํานวน 50,000 บาท

-เพือใช้จ่ายเป็นค่าดําเนินการต่างๆ ของศูนย์อปพร.อบต.เสม็จจ่ายเป็นค่า
เบียเลียงขอสมาชิก อปพร.ตามระเบียบฯในการปฏิบัติหน้าทีหรือกิจกรรม
ต่างๆและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองปกครองท้องถิน ที มท
 0810.4/2783ลงวันที 8 ธันวาคม 2560
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 หน้า 66 ลําดับที 2 )
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,410,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,120,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 660,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล 2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  ดังนี
1.  นักบริหารงานการศึกษา ผู้อํานวยการระดับต้น จํานวน  1  อัตรา
         (ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
2.  นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ   จํานวน  1  อัตรา
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี
       1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงาน  ดังนี  
(1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท       จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี
         1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 394,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานจ้างและปรับปรุงค่าจ้างให้แก่พนักงาน
จ้างทีปฏิบัติงานในสังกัด ดังนี
   1. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา
   2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน  1  อัตรา
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี
        1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ดังนี
    1.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน  1  อัตรา
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
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งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 105,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 80,000 บาท

(1) เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
ส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง   จํานวน  60,000  บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(2) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบจัดซือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  จํานวน 20,000 บาท 
ตามพระราชบัญญัติและหนังสือสังการดังนี
     1) พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  พ
.ศ. 2560 
     2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156 ลงวัน
ที 19 กันยายน 2560 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ 
     3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรือง แจ้งหลักการ
เบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วัน
หยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ
ทีควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิง
พิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี  ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปาฯ ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

(1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
- เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานส่วนตําบล  หรือบุคคล คณะบุคคลทีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 

วันทีพิมพ์ : 8/11/2561  15:15:40 หน้า : 34/73



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่าย
จากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
       1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.
 2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
       2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
       3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808
.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์
กรปกครองส่วนท้องถิน
      4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
     5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
     6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี  
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชือสํานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  นํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุกีฬา จํานวน 45,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย    
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี   ไม้
แบดมินตัน  ไม้ตีเทนนิส  ไม้ตีปิงปอง  ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง
  -  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป
แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน ไม่คงสภาพเดิม  ดัง
นี   ตาข่ายฟุตบอล  ตาข่ายตะกร้อ  ลูกแบตมินตัน  ลูกปิงปอง  ลูก
ฟุตบอล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000  บาท  
3. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี  แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัต
ซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  ปรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
 เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,351,050 บาท
งบบุคลากร รวม 1,013,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,013,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 590,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถินประจําปี  จํานวน2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดย
จ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน  ดังนี
(1)  ครู   จํานวน   2   ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการดังนี
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักส่วนท้องถินประจําปี  จํานวน 2
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน  ดังนี
(1)  ครู   จํานวน   2   ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการดังนี
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 334,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และ ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง  2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี
(1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จํานวน  2  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการดังนี
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง  2
  อัตรา จํานวน  12  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี
(1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ดูแลเด็ก)  จํานวน  2  ตําแหน่ง  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการดังนี
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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งบดําเนินงาน รวม 1,318,050 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

(1) เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
จ้าง    จํานวน  25,000  บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
  (2) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  จํานวน  5,000
  บาท   ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสังการ  ดังนี
      1) พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
     2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156 ลงวัน
ที 19 กันยายน 2560 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ 
     3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรือง แจ้งหลักการ
เบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับครูและผู้
ดูแลเด็ก ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ
ทีควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 562,450 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิง
พิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี  ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปาฯ ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
ครู และผู้ดูแลเด็ก หรือบุคคล คณะบุคคลทีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดิน
ทางไปราชการเพือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 

วันทีพิมพ์ : 8/11/2561  15:15:40 หน้า : 41/73



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (ค่าอาหารกลางวัน) จํานวน 318,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเสม็จ จํานวน 2 แห่ง  (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเวลา 2 ภาค
เรียน  อัตรามือละ  20  บาทต่อคน  จํานวน  245  วัน  จํานวนเด็กนัก
เรียน  65  คน  
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี 
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลง
วันที 16 มิถุนายน 2552 เรือง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
   3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลง
วันที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2559 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที 2)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 -2564 เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 2 หน้า 3 ลําดับที 1)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่า
อุปกรณ์การเรียน, ค่าเครืองแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

จํานวน 73,450 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครืองแบบนักเรียน, ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบล
เสม็จ จํานวน 2 แห่ง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.)  จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวนเด็กนักเรียน 65
 คน  ดังนี
1) ค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จํานวน 65 คน  เป็น
เงิน 13,000  บาท
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จํานวน 65 คน   เป็น
เงิน 13,000  บาท
3) ค่าเครืองแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ปี  จํานวน 65
 คน   เป็นเงิน 19,500  บาท
4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี  จํานวน 65
 คน   เป็นเงิน 27,950  บาท
- เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลง
วันที 16 มิถุนายน 2552 เรือง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
    3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลง
วันที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
    4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลง
วันที 22 มีนาคม 2559 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที 2)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 -2564 เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 2 หน้า 3 ลําดับที 1)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าจัดการเรียนการสอน)

จํานวน 110,500 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเสม็จ จํานวน 2 แห่ง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายหัว) จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 2 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวนเด็กนักเรียน  65
  คน  เป็นค่าจัดการเรียนการสอน อัตราละ 1,700  บาท/คน  
- เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลง
วันที 16 มิถุนายน 2552 เรือง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
    3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลง
วันที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
    4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลง
วันที 22 มีนาคม 2559 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที 2)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 -2564 เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 2 หน้า 3 ลําดับที 1)
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ค่าวัสดุ รวม 690,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี  
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชือสํานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  นํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํา จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งนํา ทีนอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
นํามัน เตารีด เครืองบดอาหาร เครืองตีไข่ไฟฟ้า เครืองปิงขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา
ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับกลิน แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูทีนอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 665,600 บาท
(1)  อาหารเสริมนมสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเสม็จ 
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซืออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเสม็จ  จํานวน 2 แห่ง จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจํานวนเด็กนักเรียน 65 คน  จํานวน 260 วัน  จํานวน  135,200
  บาท
-ตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(2)  อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซืออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ)  จํานวน  2  แห่ง  เด็กนักเรียน  255
  คน  จํานวน  260  วัน  จํานวน  530,400  บาท
ตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000  บาท  
3. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี  แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัต
ซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
 เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ  หรือ  อาคารสถานทีที
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล  โดยจ่ายเป็นค่า
ไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลเสม็จ ทัง 2
 แห่ง  
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ  หรือ  อาคาร
สถานทีทีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยจ่าย
เป็นค่านําประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลเส
ม็จ ทัง 2 แห่ง  
- ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,020,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,020,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จัดหาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน จํานวน 1,020,000 บาท

(1)  อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน)  
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา (สพฐ.)  
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)  โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการ
ศึกษา (สพฐ.)  จํานวน 255  คน อัตรามือละ  20  บาทต่อ
คน  จํานวน 200 วัน  เป็นเงิน 1,020,000 บาท  ตามหนังสือสังการดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวัน
ที 16 มิถุนายน 2552 เรือง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
6) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2559 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที 2)
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

1)  ประเภทวัสดุสํานักงาน      
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี  
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชือสํานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  นํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 205,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และพระราชบัญญัติ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 -2564 เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 2  หน้า 5 ลําดับที 7)

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ     โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และพระราชบัญญัติ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิมเติมและเปลียน
แปลง  ฉบับที 2 หน้า 5  ลําดับที 8)
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โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจสุขภาพเคลือนทีโดยจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และพระราชบัญญัติ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 -2564 เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 2  หน้า 5 ลําดับที 9)

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 25,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  ดังนี  
(1) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามัน
เบนซิน นํามันเตา นํามันจารบี นํามันเครือง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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งานโรงพยาบาล รวม 115,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 70,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือด
ออก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซือทรายอะเบท นํายาฆ่าแมลง  ค่า
จ้างเหมาฉีดพ่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดทํา
โครงการ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี
- ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 

โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 45,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์การฉีดวัคซีน ค่าตอบแทนสําหรับผู้ฉีด ค่าสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์เลียงและขึนทะเบียนจํานวนสัตว์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นใน
การจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว0120 ลงวัน
ที 12 มกราคม 2560
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว368 ลงวัน
ที 6 กุมภาพันธ์ 2561
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/1042 ลงวันที 10 เมษายน 2561
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส จํานวน 120,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสด้าน
ต่างๆ ในเขตพืนทีตําบลเสม็จ เช่น จัดซือเครืองอุปโภค-บริโภคฯลฯ  โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และพระราชบัญญัติ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 หน้า 59 ลําดับที 15)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตําบลเสม็จ
 และดําเนินกิจกรรมเกียวกับผู้สูงอายุในวันสําคัญต่างๆเช่นวันผู้สูง
อายุ  วันสงกรานต์  วันสําคัญต่างๆ ฯลฯ
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และพระราชบัญญัติ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561 -2564 หน้า  59  ลําดับที  16)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,532,560 บาท
งบบุคลากร รวม 1,057,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,057,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 669,360 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
ส่วน จํานวน  12  เดือน  ดังนี
1  นักบริหารงานช่าง ผู้อํานวยการระดับต้น (ผอ.กองช่าง)         
จํานวน  1  อัตรา
2  นายช่างโยธาปฎิบัติงาน จํานวน  1  อัตรา
3  นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน จํานวน  1  อัตรา
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี
       1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท
ประเภทเงินเพิมต่างๆ  ของพนักงาน       
1.นายช่างโยธาปฎิบัติงาน  จํานวน  1  อัตรา
2.นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน  จํานวน  1  อัตรา

- เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี
        1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
       - เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง  ในอัตรา
เดือนละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี
        1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 286,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างและปรับปรุงค่าจ้างให้แก่
พนักงานจ้างทีปฏิบัติงานในสังกัด จํานวน  12  เดือน   ดังนี
   1.  ผู้ช่วยนายช่างโยธา จํานวน  1  อัตรา
   2.  พนักงานจ้างทัวไป(ปฏิบัติงานธุรการ)  จํานวน  1  อัตรา
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี
         1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 12
 เดือน  ดังนี 
1.  ผู้ช่วยนายช่างโยธา          จํานวน  1  อัตรา
2.  พนักงานจ้างทัวไป(ปฏิบัติงานธุรการ)      จํานวน  1  อัตรา
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี
       1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
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งบดําเนินงาน รวม 475,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 95,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 80,000 บาท

1) เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  จํานวน  30,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
           ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557
(2) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัด
ซือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  จํานวน  50,000
  บาท   ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสังการ  ดังนี
      1) พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
      2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156 ลงวัน
ที 19 กันยายน 2560 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ 
      3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรือง แจ้งหลักการ
เบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
         1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559
         2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ
ทีควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี 
        1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
       2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
       3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
      4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิง
พิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี  ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปาฯ ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
        1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
       2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
       3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
      4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
     5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการต่างๆ ทีเกียวข้อง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลทีได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพือประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
       1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
       2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
       3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
        1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6พ.ศ. 2552
       2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
       3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
    5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
    6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี  
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
          - ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชือสํานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
     - ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  นํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
      1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. ายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
        - ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  ไมโครโฟน 
ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้า เครืองวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครืองประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
        - ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชินส่วน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ 
มูฟวิงคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครืองรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
เทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
       - ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
       1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
      2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วันทีพิมพ์ : 8/11/2561  15:15:40 หน้า : 61/73



วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
     1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
     2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
     3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
        -ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิว เสียม เลือย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง สว่าน โถส้วม อ่างล้าง
มือ ราวพาดผ้า ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
       - ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
      - ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อนําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
       1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
      2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
       1. รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ
       2. รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อ
ชุดไม่เกิน  20,000  บาท  
       3. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
       4. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
         -  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
         - ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
         - ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป
 (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) 
เมาส์ (Mouse)  ปรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) 
เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
 เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี  
         1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
        2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานทีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋า
หรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณใน
การดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นใน
การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561 -2564 หน้า 57  ลําดับที 1)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นในตําบลเสม็จ
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานทีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครือง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงที
ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 -2564  หน้า 57  ลําดับที 3)

วันทีพิมพ์ : 8/11/2561  15:15:40 หน้า : 64/73



ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบลเสม็จ จํานวน 20,000 บาท
-เพือใช้จ่ายในการดําเนินการจัดเวทีประชุมประชาคมต่างๆ ส่งเสริมให้
ประชาชนทุกภาคส่วนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน  เช่น
การจัดเวทีประชุมประชาคมเพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน  ในระดับหมู่
บ้านและระดับตําบลในเขตพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลเสม็จ โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที
อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครือง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงที
ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564  หน้า 62 ลําดับที 1 )

ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ประจําจุดตรวจ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเสม็จ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1)พระราชบัญญัติป้องและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2)ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน พ.ศ. 2554
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561 - 2564  หน้า  66 ลําดับที 3)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาล
สงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
รณรงค์ลดอุบัติเหตุประจําจุดตรวจ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเสม็จ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1)พระราชบัญญัติป้องและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2)ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน พ.ศ. 2554
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 -2564 หน้า 66 ลําดับที 4 )
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระ
ราชดําริ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานทีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋า
หรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณใน
การดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นใน
การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 -2564  หน้า 58  ลําดับที 7 )

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอย จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูล
ฝอย ให้กับประชาชนภายในตําบลเสม็จ
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานทีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครือง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงที
ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 -2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 2  หน้า  1  ลําดับที 6)
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โครงการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ให้กับ
เด็กและเยาวชน ภายในตําบลเสม็จ
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานทีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครือง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงที
ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า  58 ลําดับที 6)

โครงการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาดตําบลเสม็จ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาดตําบล
เสม็จ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าสนับสนุนหมู่บ้าน โล่รางวัลให้หมู่บ้านพร้อมใบประกาศเกียรติคุณและ
ครัวเรือนยอดเยียม  
ค่าอาหารพร้อมเครืองดืมคณะกรรมการในการตรวจ  ค่าเงินรางวัลครัว
เรือนยอดเยียม  ค่าจัดทําป้ายโครงการ  
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
.2559
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 -2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง   ฉบับที 2  หน้า 2  ลําดับที 1)
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลใน
ครอบครัว

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็กสตรีและบุคคลภายในครอบครัว
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานทีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครือง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงที
ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า 57  ลําดับที 4)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาตําบลเสม็จต้านยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาตําบลเสม็จต้านยาเสพ
ติด  ประจําปี2562 เสม็จ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานทีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  เป็นไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
.2559
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 -2564  หน้า 60  ลําดับที 3 )
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ส่งเสริม
กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม  และบํารุงรักษาพระพุทธศาสนา  ให้แก่
คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเสม็จ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานทีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  เป็นไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 -2564   หน้า 76  ลําดับที 3)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาหรือปรับปรุง
ซ่อมแซมซ่อมแซมถนนภายในเขตพืนทีตําบลเสม็จฯลฯ เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้
จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนิน
การซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,730,590 บาท
งบกลาง รวม 8,730,590 บาท
งบกลาง รวม 8,730,590 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 99,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียประกันสังคมของพนักงานจ้างตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุรินทร์ (ก.อบต. จังหวัด
สุรินทร์) กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้สมทบประกันสังคม ให้
แก่พนักงานจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้าง  
    - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว9
 ลงวันที 22 มกราคม 2557
2)พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
3)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5
/ว81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,650,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้สูงอายุภายในเขตพืนทีตําบลเสม็จ จํานวน 12
 เดือน
         - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1.)ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เบียยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548
2.)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552
3.)ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบียยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2552
4.)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 3 ) พ.ศ. 2561

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพคนพิการภายในเขตพืนทีตําบลเสม็จ จํานวน 12
 เดือน
         - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1.)ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เบียยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548
2.)ระเบียบ มท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการ
ของ อปท. พ.ศ. 2553
3.)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553 (ฉบับที 2
) พ.ศ. 2559

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 24,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ภายในเขตพืนทีตําบลเสม็จทีได้
รับรองและทําการวินิจฉัยจากแพทย์  และมีความเป็นอยู่ยากจน  หรือถูก
ทอดทิง  ขาดผู้อุปการะดูแล  ไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตนเอง
ได้  จํานวน4รายๆละ500บาท/เดือนจํานวน 12 เดือน
         - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.3/ว1468 ลว 27 ก.ค. 2559
 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับสนับสนุนการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
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สํารองจ่าย จํานวน 507,590 บาท
-เงินสํารองจ่าย เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉินและจําเป็นเร่งด่วน  เช่น  กรณีฉุก
เฉินและจําเป็นเร่งด่วนเกียวกับอุบัติภัยและสาธารณภัยต่างๆ ฯลฯ 
         - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
    1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
    2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว667 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2555
    3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว3215 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2559
   4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว0684 ลงวัน
ที 8 กุมภาพันธ์ 2560
   5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2
/ว76 ลงวันที 13 มกราคม 2558
   6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4
/ว526 ลงวันที 8 มีนาคม 2560
   7)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4
/ว1064 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560
   8)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4
/ว1173 ลงวันที 15 มิถุนายน 2560
    9)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4
/ว1520 ลงวันที 2 สิงหาคม 2560
   10)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560
   11)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว6768 ลงวัน
ที 29 พฤศจิกายน 2560
   12)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5
 /ว608 ลงวันที 5 มีนาคม 2561
   13)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4
 /ว1077 ลงวันที 17 เมษายน 2561
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลเสม็จ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันต่างๆ ของอปท. เพือจ่ายเป็นค่าสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลเสม็จไม่น้อยกว่าร้อยละ  40  ของเงินที
ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามโครงการ
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลเสม็จ
1.)หนังสือมท 0891.3/ว 1263 ลว 30 พ.ค. 2557 เรืองแจ้งประกาศ
เกียวกับหลักเกณฑ์การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถินหรือพืนที
2.)หนังสือ สปสช. 3.18.15/ว 0012 ลว 7 พ.ค.2558 เรือง แนวทางการ
สนับสนุนและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้สูงอายุและคนพิการ โดยกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินหรือพืนที
3.)หนังสือที มท 0891.3/ว403 ลว 25 ก.พ.2559 เรือง แจ้งประกาศ
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรืองการกําหนดหลัก
เกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนทีพ.ศ.2557
 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2) พ.ศ.2559
4.)หนังสือ สปสช.3.65/74/2559 ลว 1 มี.ค.2559 เรือง แนวทางปฏิบัติ
เพือสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพตาและ
ป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ
5.)หนังสือ สปสช 3.65/ว14/2559 ลว 1 มิ.ย.2559 เรือง รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถินหรือพืนที

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
 (กบท.) ในอัตราร้อยละ  1  ของงบประมาณรายรับ (เงินรายได้ไม่รวม
เงินอุดหนุนทัวไป  เงินกู้  เงินทีมีผู้อุทิศให้  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
. 2562) 
 - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
-หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท
 0808.5/ว29 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
-หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท
 0808.5/ว30 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบลเส
ม็จ

100,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 99,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 4,650,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

150,000

สํารองจ่าย 507,590

เบียยังชีพคนพิการ 3,200,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 286,200 728,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 48,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 12,000 29,000

เงินเดือนพนักงาน 669,360 1,250,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบลเส
ม็จ

100,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 99,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 4,650,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

150,000

สํารองจ่าย 507,590

เบียยังชีพคนพิการ 3,200,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,540,800 1,540,800

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 955,180 1,969,380

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 108,000 156,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 96,000 137,000

เงินเดือนพนักงาน 3,448,500 5,367,860

เงินวิทยฐานะ 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 252,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 40,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

80,000 110,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 150,000 20,000 25,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของรางวัล หรือเงิน
รางวัล  ค่าพวงมาลัย 
ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา  
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
กิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตัง
ครรภ์ไม่พร้อมในวัย
รุ่น

20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
แข่งขันกีฬาตําบลเสม็จ
ต้านยาเสพติด

200,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนผู้
ด้อยโอกาส

120,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ประชุมประชาคมหมู่
บ้านและประชาคม
ตําบลเสม็จ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 70,000 115,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

490,000 680,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 40,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 310,000 505,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 55,000 55,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของรางวัล หรือเงิน
รางวัล  ค่าพวงมาลัย 
ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา  
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
กิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตัง
ครรภ์ไม่พร้อมในวัย
รุ่น

20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
แข่งขันกีฬาตําบลเสม็จ
ต้านยาเสพติด

200,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนผู้
ด้อยโอกาส

120,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ประชุมประชาคมหมู่
บ้านและประชาคม
ตําบลเสม็จ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมเพิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการบ้าน
เมืองทีดี

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมและทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 
อบต.เสม็จ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รณรงค์ลดอุบัติเหตุ
เทศกาลปีใหม่

10,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รณรงค์ลดอุบัติเหตุ
เทศกาลสงกรานต์

10,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนวพระราช
ดําริ

20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

30,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูง
อายุ

100,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนกิจกรรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
อบต.เสม็จ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมให้ความรู้การคัด
แยกขยะมูลฝอย

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานการเลือกตังผู้
บริหาร/สมาชิกสภา อบ
ต.

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานตามโครงการ อบต
.สัญจร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมเพิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการบ้าน
เมืองทีดี

300,000 300,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมและทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 
อบต.เสม็จ

150,000 150,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รณรงค์ลดอุบัติเหตุ
เทศกาลปีใหม่

10,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รณรงค์ลดอุบัติเหตุ
เทศกาลสงกรานต์

10,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนวพระราช
ดําริ

20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

30,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูง
อายุ

100,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนกิจกรรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
อบต.เสม็จ

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมให้ความรู้การคัด
แยกขยะมูลฝอย

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานการเลือกตังผู้
บริหาร/สมาชิกสภา อบ
ต.

400,000 400,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานตามโครงการ อบต
.สัญจร

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานตามโครงการ
ประชาปลูกป่า

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานตามโครงการฝึก
อบรมเพิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้แก่บุคลากร
องค์การบริหารส่วน
ตําบลเสม็จ
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 100,000

ค่าเดินทางไปราชการ 50,000

โครงการแก้ไขปัญหา
เด็กและเยาวชน 20,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน 50,000

โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ 50,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
โครงการตรวจสุขภาพ
เคลือนที 60,000

โครงการประกวดหมู่
บ้าน/ชุมชนสะอาด
ตําบลเสม็จ

30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กสตรี และ
บุคคลในครอบครัว

20,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

70,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (ค่า
อาหารกลางวัน)

318,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานตามโครงการ
ประชาปลูกป่า

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานตามโครงการฝึก
อบรมเพิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้แก่บุคลากร
องค์การบริหารส่วน
ตําบลเสม็จ

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 200,000 300,000

ค่าเดินทางไปราชการ 100,000 150,000

โครงการแก้ไขปัญหา
เด็กและเยาวชน 20,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน 50,000

โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ 50,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

50,000 50,000

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลือนที 60,000

โครงการประกวดหมู่
บ้าน/ชุมชนสะอาด
ตําบลเสม็จ

30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กสตรี และ
บุคคลในครอบครัว

20,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

70,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (ค่า
อาหารกลางวัน)

318,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
หนังสือเรียน, ค่า
อุปกรณ์การเรียน, ค่า
เครืองแบบนักเรียน, 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน)

73,450

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า
จัดการเรียนการสอน)

110,500

โครงการสัตว์ปลอด
โรค  คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

45,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 250,000 50,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 25,000

วัสดุกีฬา 45,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 665,600

วัสดุก่อสร้าง 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 30,000 110,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 5,000

ค่าไฟฟ้า 5,000

ค่าบริการไปรษณีย์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
หนังสือเรียน, ค่า
อุปกรณ์การเรียน, ค่า
เครืองแบบนักเรียน, 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน)

73,450

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า
จัดการเรียนการสอน)

110,500

โครงการสัตว์ปลอด
โรค  คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

45,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 530,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 100,000 125,000

วัสดุกีฬา 45,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000 25,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 665,600

วัสดุก่อสร้าง 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000 15,000

วัสดุสํานักงาน 220,000 360,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 131,000 131,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 5,000 10,000

ค่าไฟฟ้า 120,000 125,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงานสํานัก
งาน

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือ ชนิด 
LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซือรถบรรทุกนํา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จัดหาอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียน 1,020,000

รวม 8,730,590 250,000 230,000 190,000 1,532,560 220,000 320,000 4,831,050
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงานสํานัก
งาน

51,000 51,000

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือ ชนิด 
LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

2,600 2,600

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซือรถบรรทุกนํา 2,500,000 2,500,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จัดหาอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียน 1,020,000

รวม 200,000 12,495,800 29,000,000

วันทีพิมพ์ : 8/11/2561  15:15:54 หน้า : 12/12


