
 

 

70 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  
อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

ประมาณรายจ่าย       รวมทั้งสิ้น   30,000,000 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
        

ด้านบริหารงานทั่วไป ( 00100)    
 1.แผนงาน บริหารทั่วไป (00110) รวม 10,091,590 บาท 
     1.1) งานบริหารทั่วไป (00111) รวม 7,546,990 บาท 
     ก. งบบุคลากร  (5200000) รวม 4,727,340 บาท 

  1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า รวม 4,727,340 บาท แยกเป็น 

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  (5210000) รวม 2,052,720 บาท 

   1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก (5210100) รวม 514,080 บาท 
             เพ่ือจ่ายเป็น   เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จ านวน 1 ต าแหน่งอัตราเดือนละ 
20,400 บาท   เป็นเงิน   244,800  บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จ านวน  2 ต าแหน่ง 
อัตราเงินเดือนต่อต าแหน่งเดือนละ 11,220 บาท  เป็นเงิน   269,280  บาท  ตั้งจ่ายจ านวน 12 เดือน              
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล (ฉบับที่2)  พ.ศ. 2557        
 

   1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก (5210200) รวม  42,120   บาท 
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จ านวน                  
1 ต าแหน่ง อัตราค่าตอบแทนต่อต าแหน่งเดือนละ 1,750 บาท   เป็นเงิน   21,000  บาท  และรองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จ านวน 2 ต าแหน่ง  อัตราค่าตอบแทนต่อต าแหน่งเดือนละ  880 บาท  เป็น
เงิน  21,120  บาท ตั้งจ่ายจ านวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รอง
ประธานองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557 

   1.3 ประเภทค่าตอบแทนพิเศษนายกและรองนายก ( 5210300)          รวม      42,120   บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จ านวน 1 ต าแหน่งอัตราเดือนละ
1,750 บาท  เป็นเงิน 21,000  บาท  และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จ านวน 2  ต าแหน่ง  อัตรา
ค่าตอบแทนพิเศษต่อต าแหน่งเดือนละ 880 บาท เป็นเงิน  21,120 บาท ตั้งจ่ายจ านวน 12 เดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557 
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   1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก (5210400)                  รวม       86,400  บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จ านวน   1 ต าแหน่ง  
อัตราค่าตอบแทนต่อต าแหน่ง เดือนละ 7,200 บาท  เป็นเงิน   86,400   บาท   ตั้งจ่ายจ านวน  12 เดือน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่2) 
พ.ศ. 2557 
 

   1.5 ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(5210600) รวม  1,368,000  บาท                                               
                 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จ านวน 1 ต าแหน่ง   
อัตราค่าตอบแทนต่อต าแหน่งเดือนละ 11,220 บาท เป็นเงิน 134,640  บาท  รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว จ านวน  1 ต าแหน่ง อัตราค่าตอบแทนต่อต าแหน่งเดือนละ 9,180 บาท                                
เป็นเงิน 110,160 บาท   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จ านวน  12 ต าแหน่ง  อัตราค่าตอบแทนต่อ
ต าแหน่งเดือนละ7,200 บาท  เป็นเงิน 1,036,800  บาท  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
จ านวน 1 ต าแหน่ง  อัตราค่าตอบแทนต่อต าแหน่งเดือนละ 7,200 บาท  เป็นเงิน 86,400  บาท  ตั้งจ่ายจ านวน            
12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557 
        

  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  (5220000) รวม 2,674,620 บาท 
   1.6 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (5220100) รวม 1,608,720 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 4 อัตรา ดังนี้ 
          (1) นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัด อบต.)    

          (2) นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าส านักปลัดฯ)    

          (3) นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ    
          (4) เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน    
                 ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  (ฉบับที่ 5)  ลงวันที่ 28 มกราคม 
2559  และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน  พ.ศ.2545 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559   ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง (ก.อบต.)          
ครั้งที่ 2 /2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 
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   1.7 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (5220300) รวม       126,000  บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง   ดังนี้     
                         (1) นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัด อบต.) 
                         (2) นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าส านักปลัดฯ) 
               ตั้งจ่าย 12 เดือน  และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน  พ.ศ.2545         
(และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 47 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559) ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดล าปาง (ก.อบต.จังหวัดล าปาง) ครั้งที่ 4/2559  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 
 

   1.8 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220600) รวม 779,760       บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ส านักปลัด องค์การบริหาร           
ส่วนต าบล  ดังนี้ 
    1.8.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 3 อัตรา ดังนี้    
           (1) พนักงานขับรถยนต์ ( 1 อัตรา)     

           (2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ( 1 อัตรา)    

           (3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ( 1 อัตรา)    
    1.8.2 พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 3 อัตรา ดังนี้    
           (1) พนักงานขับรถยนต์ ( 1 อัตรา)     

           (2) คนงานทั่วไป ( 2 อัตรา)    
              ตั้งจ่ายจ านวน 12 เดือน ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 และวันที่   17 
มิถุนายน 2551 และตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดล าปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน  พ.ศ.2545  ประกาศคณะกรรมการส่วนต าบล
จังหวัดล าปาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 
3 พ.ศ. 2557  ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557  

 

   1.9 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (5220700) รวม 76,140  บาท 
                 เพ่ือจ่ายเป็น เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 
    1.9.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 3 อัตรา ดังนี้    
           (1) พนักงานขับรถยนต์ ( 1 อัตรา)     

           (2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ( 1 อัตรา)    

           (3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ( 1 อัตรา)    
    1.9.2 พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 3 อัตรา ดังนี้    
           (1) พนักงานขับรถยนต์ ( 1 อัตรา)     

           (2) คนงานทั่วไป ( 2 อัตรา)    
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ตั้งจ่ายจ านวน 12 เดือน ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 และวันที่   17 มิถุนายน 
2551 และตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดล าปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน  พ.ศ.2545    ประกาศคณะกรรมการส่วนต าบล
จังหวัดล าปาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557     ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดล าปาง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558    
 

   1.10 ประเภทเงินอื่นๆ (5221200) จ านวน   84,000 บาท 
                ตั้งจ่ายจ านวน 12 เดือน เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเ ดือนต าแหน่งปลัด 
อบต. (นักบริหารงาน อบต.) ระดับ 8 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง             
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริห ารส่วนต าบล ลงวันที่              
20 พฤศจิกายน  พ.ศ.2545 (และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 47 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559) ตามมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง (ก.อบต.จังหวัดล าปาง) ครั้งที่ 4/2559  เมื่อวันที่             
25 เมษายน 2559   
   

  ข.งบด าเนินงาน (5300000) รวม 2,438,000 บาท 
  2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 2,183,000 บาท แยกเป็น 

   ค่าตอบแทน (5310000) รวม 240,000 บาท 

   
2.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                              
( 5310100) รวม    50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นรายการดังต่อไปนี้   

                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล เช่น
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการด าเนินการจัดหาพัสดุ 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง  แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ของส านักงานปลัดองค์การบริหาร  
ส่วนต าบล ฯลฯ เป็นต้น  

- เป็นไปตามตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 
15 พฤษภาคม 2550 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารงานบุคคลภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 

2561 
 

   2.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5310300)  จ านวน     10,000   บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการข้าราชการ  พนักงานส่วนต าบล 
และลูกจ้าง เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารท าการนอกเวลา เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 
มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

            2.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)   จ านวน  130,000   บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน
พนักงานส่วนต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
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   2.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (5310500) จ านวน       50,000  บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบลและผู้บริหารฯ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

   ค่าใช้สอย (5320000) รวม 1,448,000       บาท 
   2.5 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100)  จ านวน           488,000   บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นรายการเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้                                                                             
        (1) ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ   จ านวน  168,000 บาท 
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วจ านวน 2 อัตราๆละ7,000บาทต่อเดือน ตั้งไว้ 12 
เดือน   
                 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0747 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562                   
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

        (2) ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จ านวน  108,000 บาท   
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วจ านวน 1 
อัตราๆละ 9,000 บาท  ต่อเดือน  
                 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0747 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562                   
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

        (3) ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร จ านวน  108,000 บาท  
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร จ านวน 1 อัตราๆ
ละ 9,000 บาทต่อเดือน  ตั้งไว้ 12 เดือน   
                  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่  9  
ธันวาคม  2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        (4) ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ  จ านวน 104,000 บาท  โดยมีรายการดังนี้ 

 

                   - ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกเล่ม ข้อบังคับ ข้อบัญญัติต่างๆ                 
                   - ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก และค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกจากค่าเช่า
บ้าน)       

          - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น  
                  - ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมการรังวัดที่ดิน และ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่เป็นสาธารณประโยชน์ของทางราชการ  ฯลฯ    
- ค่าบริการรับใช้และค่าเบี้ยประกัน  ค่าประกันภัยรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
                   - ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ า ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าจ้าง
เหมาบริการก าจัด ยุง มด แมลง ค่าจ้างท าของ ค่าแปลเอกสาร ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ    
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                   - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
                   - ค่าติดตั้งไฟฟ้า เช่น ค่าปักเสาพาดสาย ค่าขยายเขตนอกสถานที่ราชการเพื่อให้
ราชการได้ใช้ไฟฟ้า  ค่าติดตั้งหม้อแปลงเครื่องวัด รวมทั้งอุปกรณ์ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้าเพ่ิมเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงค่าปรับปรุงซ่อมแซมการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ เป็น
ต้น 
                   - ค่าติดตั้งประปา เช่น ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้
บริการน้ าประปา ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ า รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมาต่อท่อประปาและ 
อุปกรณ์เพ่ิมเติม ค่าธรรมเนียมรวมทั้งการปรับปรุงระบบประปา การซ่อมแซมการบ ารุงรักษาท่อประปา
และอุปกรณ์  เป็นต้น 
                  -  ค่าติดตั้งโทรศัพท์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งโทรศัพท์ เป็นต้น  
                  -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่           
9  ธันวาคม  2559 เรื่องเรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น           
                 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657              
ลงวันที่   16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
   2.6 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (5320200) รวม    30,000     บาท แยกเป็น 
     ค่ารับรอง                                                         รวม      20,000     บาท 
           (1) ค่ารับรอง เลี้ยงต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล    จ านวน   10,000     บาท 
                     เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการจัด
เลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพ่ือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือ ทัศนศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวม
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลโดยตั้งจ่ายไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ 
เงินจ่ายขาดสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้  
                     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 
เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 

                        (2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ   
จ านวน  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอ่ืนๆ 
ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน 
                     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548   
เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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      ค่าพิธีการ รวม         10,000  บาท 
                         (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขัน พิธีเปิดอาคารต่างๆ  
และการจัดหาวัสดุร่วมพิธีการต่างๆ จ านวน     10,000   บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน หรือ
จัดหาวัสดุต่างๆ ซึ่งเป็นวันส าคัญของทางราชการ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือ
ค่าใช้จ่ายจัดงานตามภารกิจอ านาจหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องหรือตามนโยบาย เช่น งานวันท้องถิ่นไทย งานวัน อปพร. 
เป็นต้น และค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขันต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สิน
หรืออยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
 

   

2.7 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้ากับลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ 
(5320300)    รวม    730,000  บาท    เพื่อจ่ายเป็นรายการดังต่อไปนี้ 

            (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน       200,000  บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร               
ของพนักงานส่วนต าบลผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานจ้าง ตลอดจนบุคคลผู้ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการ เช่น  
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนต าบลผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานจ้าง ตลอดจนบุคคลผู้ได้รับค าสั่งให้
เดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เป็นต้น  
               - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
               - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2558 
 

                        (2)  โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว จ านวน    500,000  บาท   
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
                - เป็นไปตามพรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  
                - เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม   
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561  เรื่อง
การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น 

                - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์ฯการบริหารและพัฒนาองค์กร 
หน้าที่  103   ล าดับที่ 1 
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                        (3) โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย การปกครองการพัฒนาท้องถิ่นแก่ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนต าบลวอแก้ว   จ านวน  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย การปกครองการพัฒนาท้องถิ่นแก่ผู้น าชุมชนและประชาชนต าบลวอแก้ว เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าจ้างเหมาจัดสถานที ่ค่าจัดท าป้าย ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  วัสดุเครื่องเขียน ฯลฯ 
                 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
                 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์ฯการบริหารและพัฒนาองค์กร 
หน้าที่  103   ล าดับที่ 2 
 

                        (4) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมต าบลวอแก้ว จ านวน  10,000  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมต าบลวอแก้ว เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมา จัด
สถานที่ ค่าจัดท าป้าย ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  วัสดุเครื่องเขียน ฯลฯ 
                 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
                 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์ฯด้านสังคม หน้าที่ 80 ล าดับที่ 1 
 
    2.8 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   (5320400) จ านวน       200,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว) ดังนี้ 
                   1) ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ   ตั้งจ่ายไว้  150,000  บาท แยกเป็น 
                           1.1) ค่าซ่อมปกติ  จ านวน 70,000  บาท เพ่ือซ่อมบ ารุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหล่มีอายุการ
ใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือมีระยะทางใช้งานระหว่าง 60,000 – 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน 
เป็นต้น 
                           1.2) ค่าซ่อมกลาง จ านวน 80,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะที่มีอายุการ
ใช้งานครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน เป็นต้น 
                           -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0747 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2562  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
                    
                2) ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สินเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ  จ านวน  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สินเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ เป็นต้น 
หรือค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ   เป็นต้น 
                    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลงวันที่  
16 กรกฎาคม  2556 เรื่องรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 



 

 

78 

 

    ค่าวัสดุ (5330000) รวม 495,000        บาท 
   2.9 ประเภทวัสดุส านักงาน  (5330100) จ านวน       150,000 บาท 
                       เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  เช่น  ดินสอ  ปากกา    หมึก  ผ้าหมึกพิมพ์ดีด  กระดาษ           
ผงหมึกถ่ายเอกสาร  กาว  กระดาษไข  สมุดบัญชี  กระดาษคาร์บอน  แฟ้ม   แบบพิมพ์   กุญแจ  ตรายาง              
ธงชาติ  พระบรมฉายาลักษณ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  นาฬิกา  กรรไกร  กระดานไวท์บอร์ด  แผ่น
ป้ายชื่อส านักงาน  เครื่องเสียง ล าโพง น้ าดื่มส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบริการประชาชน  หนังสือพิมพ์ 
วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ ฯลฯ  เพ่ือใช้ในราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)  
 

   2.10 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (5330200) จ านวน          20,000  บาท 
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  หลอดไฟฟ้า  ฟิวส์  สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  ล าโพง  
ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  ไฟฉาย  เทปพันสายไฟ  ฯลฯ   เพ่ือใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  
(ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

   2.11 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  (5330300) จ านวน         45,000  บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  ผงซักฟอก  สบู่  ถ้วย  ชาม  จาน  ช้อน  
ช้อนส้อม  ถังเก็บน้ าดื่ม  กระติกน้ าแข็ง  กระติกน้ าร้อน  มีด  ถาด  ถังหรือปี๊บ  ผ้าปูโต๊ะ  ทัพพี  ฯลฯ  เพ่ือใช้ใน
ราชการองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว (ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบล)  

   2.12 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง   ( 5330600)   จ านวน         20,000  บาท 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ทินเนอร์  สี  แปรงทาสี  ตะปู  น้ ามันทา  ไม้ต่าง ๆ   ท่อน้ า  
กระเบื้อง  สังกะสี  ปูนซีเมนต์  จอบ  เสียม  ขวาน  สิ่ว  กบไสไม้  ฯลฯ  เพ่ือใช้ในราชการองค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)     

 

   2.13 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (5330700) จ านวน         30,000  บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  ยางรถยนต์ ยางนอก  ยางใน  น้ ามัน
เบรก  น๊อตสกรู สายไมล์  เพลา หม้อน้ ารถยนต์  ฟิล์มกรองแสง  ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล๊อคเกียร์ ล๊อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล๊อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ฯลฯ  เพ่ือใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว)    
 

   2.14 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330800) จ านวน       150,000  บาท 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   เช่น  น้ ามันดีเซล  น้ ามันเบนซิน   แก๊สหุงต้ม   น้ ามัน         
จารบี  น้ ามันเครื่อง เป็นต้น   ส าหรับรถจักรยานยนต์  รถยนต์ส่วนกลาง  รถบรรทุกน้ า  เครื่องตัดหญ้า เครื่อง
พ่นหมอกควัน และครุภัณฑ์อ่ืน  ๆ   ที่ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ฯลฯ    (ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
 

   2.15 ประเภทวัสดุการเกษตร (5331000) จ านวน         20,000  บาท 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  สารเคมี  ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  วัสดุ
เพาะช า  ดินผสม  กระถางต้นไม้  มีดดายหญ้า  บัวรดน้ า  กรรไกรตัดกิ่งไม้  ฯลฯ  เพ่ือใช้ในราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว)     
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   2.16 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (5331100) จ านวน         20,000  บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณา  และเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์  ไม้อัด  พู่กัน  สี  
ฟิล์มถ่ายรูป  แถบบันทึกเสียง  โฟม  จานสี(แผ่นซีดี)  รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการอัดขยาย  แผ่นป้ายต่าง ๆ   
ฯลฯ  เพ่ือใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว)  
   

   2.17 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400) จ านวน         40,000  บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล    แถบบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์ส าหรับ  เครื่องคอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึก  ส าหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์  แผ่นกรองแสง  กระดาษ
ต่อเนื่อง  สายเคเบิล  แป้นพิมพ์  เม้าส์   flash  drive  และวัสดุคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ   ฯลฯ   เพ่ือใช้ในราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบล  วอแก้ว (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว) 
 
  3. หมวดค่าสาธารณูปโภค (5340000)                                 รวม        255,000 บาท แยกเป็น 

   3.1  ประเภทค่าไฟฟ้า (5340100) จ านวน       140,000  บาท 
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าภายในและภายนอกส านักงานและอาคารที่เป็นทรัพย์สินที่อยู่ในการ
ดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  ค่าไฟฟ้าสาธารณะ  ค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ าพลังไฟฟ้า          
ค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ฯลฯ   
                - เป็นไปตามหนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 
2561เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค   

   3.2 ประเภทค่าโทรศัพท์ (5340300) จ านวน         10,000  บาท 
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ในพ้ืนที่และค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ และทางไกลระหว่าง
ประเทศ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาบริการดังกล่าว  และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ                   
โทรศัพท์ เช่น  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์  ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ   

   3.3 ประเภทค่าไปรษณีย์ (5340400) จ านวน         15,000  บาท 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  โทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์   
เป็นต้น เพ่ือใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  

   3.4 ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ( 5340500) จ านวน       90,000  บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการด้านโทรคมนาคม   เช่น  ค่าบริการอินเตอร์เน็ตผ่านระบบดาวเทียม          
ค่าคู่สายอินเตอรเ์น็ตต าบล   ตามโครงการอินเตอรเ์น็ตต าบล ค่าบริการจดโดเมนเนม และเช่าพื้นที่โฮมเพจ  ฯลฯ   
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 ค.งบลงทุน ( 5400000) รวม 356,650 บาท 
  4. หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม 356,650 บาทแยกเป็น 
   ค่าครุภัณฑ ์(5410000) รวม 346,650 บาท 
   4.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (5410100) รวม 31,000  บาท 

(1) โซฟารับแขก  จ านวน 31,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซฟารับแขก  จ านวน 2 
ชุดๆละ 15,500  บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

- โซฟาแบบ 3 ที่นั่ง  จ านวน 1  ตัว ขนาด กว้าง 185 ซม. ลึก 87 ซม. สูง 85 ซม. 
- โซฟาแบบ 1 ที่นั่ง  จ านวน 2  ตัว ขนาด กว้าง 78 ซม. ลึก 87 ซม. สูง 85 ซม. 
- โต๊ะกลางกระจกฝ้า  จ านวน 1  ตัว 
- จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วจ าเป็นต้องใช้ในราชการ 

                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657                       
ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว 1752                     
ลงวันที่ 6 สิงหาคม  2556  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่  มท 08082/ว1134                              
ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558  การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
                 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่  158  ล าดับที่ 3 

 

   4.2 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (5410600) รวม 262,000  บาท 
(1) ชุดเครื่องเสียงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว   จ านวน 262,000  

บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  พร้อมอุปกรณ์  
จ านวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ไมค์สาย 
- ไมค์โครโฟนไร้สาย แบบมือถือคู่ 
- POWERAMP ขนาดไม่น้อยกว่า 800 วัตต์ 
- POWERAMP ขนาดไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ 
- ล าโพง ขนาด 12 นิ้ว 2 ทาง 
- ล าโพง เสียงต่ าขนาด 18 นิ้ว 
- MIXER  16 ช่องสัญญาณ 
- ขาตั้งไมค์ 
- ตู้ Rack 
- CROSSOVER 
- ล าโพง ติดผนังขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว 
- Installation 

จ านวน 1  ตัว 
จ านวน 1  ตัว 
จ านวน 1  เครื่อง 
จ านวน 1  เครื่อง 
จ านวน 2  ใบ 
จ านวน 2  ใบ 
จ านวน 1  เครื่อง 
จ านวน 2  ชุด 
จ านวน 1  ตู้ 
จ านวน 1  เครื่อง 
จ านวน  2  ใบ 
จ านวน 1  JOB 
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                     - จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วจ าเป็นต้องใช้ในราชการ 
                     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657                       
ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว 1752                     
ลงวันที่ 6 สิงหาคม  2556  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่  มท 08082/ว1134                              
ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558  การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
                 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่  167  ล าดับที่ 51 
 

   4.3 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (5410700) รวม 41,150  บาท 
(1) กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์  จ านวน 41,150  บาท (ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

พัฒนาชุมชน)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์  จ านวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานดังนี้ 

- เป็นกล้องแบบ DSLR (Digital Single lensreflex images Senser) ความละเอียด 24.1 
ล้านพิกเซล ความละเอียดเป็นความละเอียดที่เซนเซอร์ภาพ (images Senser) มีระบบแฟลซในตัว สามารถถอด
เปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างละเอียด เมื่อข้อมูลเต็ม หรือต้องการเปลี่ยน สามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยังเค รื่อง
คอมพิวเตอร์ได้ มีกระเป๋าบรรจุกล้อง พร้อมอุปกรณ์ดังนี้ 

- กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 
- ขาตั้งกล้อง 
- ชุดไฟแฟลชแบบแยกชิ้น 
- ชุดแบตเตอร์รี่แบบชาร์ทได้ 
- แบตเตอร์รี่ส ารองส าหรับกล้อง 
- ฟิลเตอร์ส าหรับป้องกันเลนส์ 

จ านวน  1  เครื่อง 
จ านวน  1   ชุด 
จ านวน  1  ชุด  
จ านวน  1  ชุด 
จ านวน  1  ชุด 
จ านวน  1  ชุด 

                     - จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วจ าเป็นต้องใช้ในราชการ 
                     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657                       
ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว 1752                     
ลงวันที่ 6 สิงหาคม  2556  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 08082/ว1134                              
ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558  การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
                 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่  166 ล าดับที่ 50 
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   4.4 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (5411600) รวม 12,500  บาท 
เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน 12,500  บาท (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน 5 เครื่องๆละ 
2,500  บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
- ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ฯ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วจ าเป็นต้องใช้ในราชการ 
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657                       
ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว 1752                     
ลงวันที่ 6 สิงหาคม  2556  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่  มท 08082/ว1134                              
ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558  การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
                 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่  168  ล าดับที่ 53 
 

   4.5 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   (5411800) จ านวน         10,000  บาท 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
เช่น  ยานพาหนะ เครื่องจักรก่อสร้าง  เครื่องจักรงานอุตสาหกรรม เครื่องจักรงานเกษตร เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่า
ซ่อมปกติหรือค่าซ่อมกลาง  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ       
               - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่  มท 0808.2/ว1657                         
ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556  
               - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 
สิงหาคม  2556 
               - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่  มท 08082/ว1134                              
ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558 
 
 ง.งบอุดหนุน (5600000) รวม 25,000 บาท 
  5. หมวดเงินอุดหนุน (5610000)  รวม 25,000 บาทแยกเป็น 
   5.1 ประเภทอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5610100)     รวม    25,000     บาท 
                 1)  อุดหนุนเทศบาลต าบลปงยางคก จ านวน   25,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตาม
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)  
โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้ศูนย์บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ค าปรึกษา ข้อแนะน าประชาชน รวมถึงการประสาน
ความช่วยเหลือในสถานการณ์สาธารรภัยหรือภัยฉุกเฉินและอ่ืนๆได้อย่างทันท่วงที 

            - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา   66 
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                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  มาตรา 16 (31) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559          
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
                - เป็นไปตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2045  ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560    
                - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่  มท0808.2/ว516                           
ลงวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                - เป็นไปตามหนังสือเทศบาลต าบลปงยางคก ที่ ลป55601/ ว 392  ลงวันที่ 1  เมษายน 2562 เรื่อง 
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล าปาง                 
                - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่  136  ล าดับที่ 3 
 
 
 

1.2) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) รวม   336,360  บาท 
 ก.งบบุคลากร (5200000) รวม   336,360 บาท 
   1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า รวม 336,360 บาทแยกเป็น 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  (5220000) รวม 336,360 บาท 
    1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (5220100) รวม 336,360 บาท 

    
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พร้อมปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยตั้งจ่าย 12 เดือน จ านวน 1 อัตรา ดังนี้ 

(1)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ช านาญการ 
                  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับ อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  (ฉบับที่ 5)  ลงวันที่ 28 มกราคม 2559  
และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน  พ.ศ.2545 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559 ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง (ก.อบต.จังหวัด
ล าปาง) ครั้งที่ 2 /2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 
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1.3)งานบริหารงานคลัง (00113) รวม 2,208,240 บาท 
 ก.งบบุคลากร (5200000) รวม 1,513,740 บาท 
   1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า รวม 1,513,740 บาทแยกเป็น 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  (5220000) รวม 1,513,740 บาท 
    1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (5220100) รวม 1,306,320 บาท 

    
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พร้อมปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยตั้งจ่าย 12 เดือน จ านวน 4 อัตรา ดังนี้ 

           (1) นักบริหารงานคลังระดับต้น (ผู้อ านวยการกองคลัง) 
           (2) นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 
           (3) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ช านาญงาน 
           (4) นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ 
                 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  (ฉบับที่ 5)  ลงวันที่ 28 มกราคม 2559  และตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน  พ.ศ.2545 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 46) 
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559   ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง (ก.อบต.จังหวัดล าปาง) ครั้งที่ 
2 /2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 
 

   1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (5220300) รวม       42,000  บาท 
                 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของนักบริหารงานคลังระดับต้น (ผู้อ านวยการกองคลัง)                        
ตั้งจ่าย 12 เดือน  
                เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน  พ.ศ.2545  (และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 47 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559) ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง           
(ก.อบต.จังหวัดล าปาง) ครั้งที่ 4/2559  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 
 

   1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220600) รวม 155,400 บาท 

  
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามภารกิจ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่าย
จ านวน 12 เดือน จ านวน 1 อัตรา ดังนี้ 

1.3.1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  
                        (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ( 1 อัตรา)                  

                  เป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 และวันที่   17 มิถุนายน 2551 และ
ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดล าปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน  พ.ศ.2545  ประกาศคณะกรรมการส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557  ลงวันที่ 31 
กรกฎาคม 2557 
   1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (5220700) รวม 10,020 บาท 
                  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจ้าง ตามภารกิจ   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่าย               
12 เดือน   จ านวน 2 อัตราดังนี้ 
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                1.4.1 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว            
                        พนักงานจ้างตามภารกิจ     
                            (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ( 1 อัตรา)         
              เป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 และวันที่   17 มิถุนายน 2551 และ
ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดล าปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน  พ.ศ.2545  ประกาศคณะกรรมการส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557    ลงวันที่ 31 
กรกฎาคม 2557  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเ งินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558    
 

  ข.งบด าเนินงาน (5300000) รวม 671,000 บาท 

  2 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 671,000 บาทแยกเป็น 

   ค่าตอบแทน (5310000) รวม 135,000 บาท 

   
2.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                              
( 5310100) รวม    20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นรายการดังต่อไปนี้   

                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล เช่น
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการด าเนินการจัดหาพัสดุ 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง  แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ของกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ 
เป็นต้น  

- เป็นไปตามตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2550 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารงานบุคคลภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 

 

   2.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5310300)    จ านวน  10,000   บาท  
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง 
เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารท าการนอกเวลา เป็นต้น  
              - ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         

            2.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)   จ านวน  85,000   บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วน
ต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

   2.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (5310500) จ านวน         20,000  บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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   ค่าใช้สอย (5320000) รวม 366,000  บาท 
   2.5 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100)             จ านวน 216,000    บาท 

1. ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ กองคลัง ประจ าปีงบประมาณ 2563 
จ านวน  108,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ กองคลัง ประจ าปี
งบประมาณ 2563 จ านวน 1 อัตราๆละ 9,000 บาทต่อเดือน ตั้งไว้ 12 เดือน   
                  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0747 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562                   
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

2. ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานด้านงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ประจ าปีงบประมาณ 
2563 จ านวน  108,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานด้านงานจัดเก็บรายได้             
กองคลัง ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 1 อัตราๆละ 9,000 บาทต่อเดือน ตั้งไว้ 12 เดือน   

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0747 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562                   
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

                2.6 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้ากับลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ                     
 (5320300)    รวม  130,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นรายการดังต่อไปนี้ 
          (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 130,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร               
ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ของกองคลัง ตลอดจนบุคคลผู้ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  ของกองคลัง ตลอดจนบุคคลผู้ได้รับค าสั่งให้
เดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น  
                 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
               - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2558 
 

    2.7  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (5320400) จ านวน         20,000  บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองคลัง) เช่นเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร  เป็นต้น หรือค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือ
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ    เป็นต้น 
               -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลงวันที่             
16 กรกฎาคม  2556 เรื่องรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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    ค่าวัสดุ (5330000) รวม      170,000  บาท 
   2.8 ประเภทวัสดุส านักงาน  (5330100) จ านวน         80,000  บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  เช่น  ดินสอ  ปากกา   หมึก  ผ้าหมึกพิมพ์ดีด  กระดาษ  ผงหมึกถ่าย
เอกสาร  กาว  กระดาษไข  สมุดบัญชี  กระดาษคาร์บอน  แฟ้มแบบพิมพ์  กุญแจ  ตรายาง  ธงชาติ  พระบรม
ฉายาลักษณ์  นาฬิกา  กรรไกร  กระดานไวท์บอร์ด  แผ่นป้ายชื่อส านักงาน   แผงกั้นห้องและอ่ืน ๆ  ฯลฯ              
เพ่ือใช้ในราชการกองคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว   
 

   2.9 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (5331100) จ านวน         20,000  บาท 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์  ไม้อัด  พู่กัน  สี  ฟิล์ม
ถ่ายรูป  แถบบันทึกเสียง  โฟม  จากสี(แผ่นซีดี)  รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการอัดขยาย  แผ่นป้ายต่าง ๆ  ฯลฯ 
เพ่ือใช้ในราชการกองคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  

   2.10 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400) จ านวน         70,000  บาท 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์  ตลับ
ผงหมึก  ส าหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิล  แป้นพิมพ์  เมาส์  flash  
drive  และวัสดุคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ  ฯลฯ เพ่ือใช้ในราชการกองคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว   

 ค. งบลงทุน (5400000) รวม 23,500  บาท 
  4. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม 23,500 บาทแยกเป็น 
   ค่าครุภัณฑ ์(5410000) รวม 23,500 บาท 
   4.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (5410100) รวม 11,000  บาท 

    (1)  ตู้ 2 บานเปิด จ านวน 11,000  บาท (กองคลัง)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ 2 บานเปิด จ านวน 2 
ตู้ๆละ 5,500 บาท  โดยมีลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี้ 

      - มีมือจับชนิดบิด 
      - มีแผ่นชั้นปรับระดับ  3 ชิ้น 
      - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

                     - จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561 
                  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่  มท 08082/ว1248                              
ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 

     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่  158  ล าดับที่ 2 
 

   4.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (5411600) รวม 12,500  บาท 
(1) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน 12,500  บาท (กองคลังองค์การบริหาร

ส่วนต าบลวอแก้ว  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน 5 เครื่องๆละ 2,500  บาท 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
- ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ฯ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วจ าเป็นต้องใช้ในราชการ 
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                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657                       
ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว 1752                     
ลงวันที่ 6 สิงหาคม  2556  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่  มท 08082/ว1134                              
ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558  การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
                 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่  168  ล าดับที่ 54 
 


