
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง
อําเภอ บ้านแหลม   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 32,056,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,901,714 บาท
งบบุคลากร รวม 4,092,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล    
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 และฉบับที 2 พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  และตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 และฉบับที 2 พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 และฉบับที 2 พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัด)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล    
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 และฉบับที 2 พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,368,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 และฉบับที 2 พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,039,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,258,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีพนักงานส่วนท้องถิน  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  (สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลและ
หัวหน้าสํานักปลัด  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 (สํานักปลัด)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 248,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างสําหรับลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 (สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 310,560 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 (สํานักปลัด)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินทีจ่ายเพิมเป็นค่าตอบแทน
พิเศษและเงินเพิมอืนๆ สําหรับ พนักงานจ้างทัวไป  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 3,635,804 บาท
ค่าตอบแทน รวม 122,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
- ตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
2 เพือจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) หรือค่าใช่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการให้
กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลอืนๆ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 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
(สํานักปลัด)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559
 (สํานักปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิทีจะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 และฉบับที 2 พ.ศ.2551 และฉบับที 3 พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
(สํานักปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที
ควรจะได้รับ  
- 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  
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 2,517,804 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาอยู่ยามเฝ้าสถานทีฯ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาอยู่ยามเฝ้าสถานที ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของ
ทางราชการ  ดูแลความเรียบร้อยในบริเวณสถานทีดังกล่าว  และงานทีอืน
ทีได้รับมอบหมายและทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าแร้ง
- ตามหนังสือสังการ ดังนี 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค (สํานักปลัด)
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จ้างเหมาเก็บขยะในตําบลฯ จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานเก็บขยะในตําบล  และงานทีอืนทีได้รับ
มอบหมายและทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าแร้ง
- ตามหนังสือสังการ ดังนี 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค (สํานักปลัด)

จ้างเหมาขับรถพร้อมดูแลรักษารถบรรทุกขยะชนิดอัดท้ายฯ จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานขับรถพร้อมดูแลรักษารถบรรทุกขยะชนิด
อัดท้าย  และงานทีอืนทีได้รับมอบหมายและทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง
- ตามหนังสือสังการ ดังนี 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค (สํานักปลัด)

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทีต้องใช้แรงงานทัวไป  รับ –  ส่ง หนังสือ
ราชการต่างๆฯ

จํานวน 96,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทีต้องใช้แรงงานทัว
ไป  รับ –  ส่ง หนังสือราชการต่าง ๆ รับ ลงทะเบียน คําร้องต่างๆ และ
ปฏิบัติงานตามทีผู้บังคับบัญชามอบหมาย
- ตามหนังสือสังการ ดังนี 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค (สํานักปลัด)
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จ้างเหมาเปิด - ปิดสํานักงาน  ดูแลรักษาทําความสะอาดทรัพย์สิน วัสดุ
อุปกรณ์ อาคารสํานักงาน บริเวณใกล้เคียงสํานักงานฯ

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเปิด - ปิดสํานักงาน  ดูแลรักษาทําความสะอาด
ทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ อาคารสํานักงาน บริเวณใกล้เคียงสํานักงาน  และ
งานทีอืนทีได้รับมอบหมายและทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าแร้ง
- ตามหนังสือสังการ ดังนี 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค (สํานักปลัด)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 548,804 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆได้แก่ ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน ค่าจ้างนัก
เรียน/นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน ค่าจ้าง
เหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทําของ ค่าล้างฟิล์ม ค่าจ้าง
เหมาสูบนํา ค่าบริการกําจัดปลวกแมลง  ค่าซักฟอก ค่าตักปฏิกูล  ค่าแปล
เอกสาร ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าซ่อมแซมไฟฟ้า ค่าจ้างเหมา
เดินสายไฟ หรือค่าบริการอืนๆทีจําเป็น ค่าระวางค่าโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์  โรงมหรสพ ค่าจัดทํา
วารสาร หนังสือ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
รณรงค์ต่างๆ   ค่าเบียประกัน  ค่าติดตังประปา    ค่าประกันภัยยาน
พาหนะ 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
(สํานักปลัด)

วันทีพิมพ์ : 8/10/2561  11:05:59 หน้า : 6/65



รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน) 
โดยแยกเป็น
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ให้ตังงบประมาณได้
ไม่เกินปีละ  1 %  ของรายได้จริงของปีงบประมาณทีล่วงมาโดยไม่รวม
รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทีมี
ผู้อุทิศให้  ให้เบิกจ่ายได้ในภายในวงเงินงบประมาณทีประมาณการไว้ตาม
อัตราทีกําหนดและตามค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง  โดยคํานึงถึงความจําเป็น
และประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
จริง มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการดําเนิน
งานเป็นผู้รับรองการจ่าย  ตังไว้ 30,000 บาท
(2)  ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสัง
การของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ให้อยู่
ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิน  โดยยอดเงินทีตังจ่ายไม่รวมอยู่ในค่า
รับรอง  ให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือชือจํานวน
บุคคลและรายงานการประชุม  เพือใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิก
จ่าย  โดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย  ตัง
ไว้ 30,000 บาท  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที  28
  กรกฎาคม  2548  เรือง  การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(สํานักปลัด)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือ ค่าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนในการดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าที (สํานักปลัด)
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที
หน่วยงานอืน เชิญเข้าร่วม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าชุดกีฬา ค่าเบีย
เลียง วัสดุกีฬา เป็นต้น (กองการศึกษาฯ)
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถิน และผู้
บริหารท้องถิน ตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์ การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที  6
 กรกฎาคม  2561  เรือง  การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตังงบประมาณ
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังท้องถิน
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
1. 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  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 และฉบับที 2 พ.ศ. 2559 และ
ฉบับที 3 พ.ศ. 2559 
2. เพือจ่ายเป็นค่าสํารวจให้กับผู้สํารวจข้อมูลจํานวนสุนัขและแมว ทังทีมี
เจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยให้ทําการสํารวจปีละ 2 ครัง ครังแรกภายใน
เดือนมีนาคม ครังทีสองภายในเดือนสิงหาคม
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 1042 ลงวันที 10 เมษายน  2561  เรือง  แนวทางการดําเนินโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี เพิมเติม
(สํานักปลัด)
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่ม และพวงมาลาฯ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่ม และพวง
มาลาฯค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ สําหรับวันสําคัญของทางราชการ
และกิจกรรมตามโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมการทีเป็นงานรัฐพิธีงานเทิด
พระเกียรติ ตามหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย  
- ตามระเบียบ  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(สํานักปลัด)

โครงการ อบต. พบประชาชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ อบต. พบประชาชน ในการ
บริการประชาชนนอกสถานทีหรือนอกเวลาราชการ รวมถึงการบริการ
ประชาชนร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เช่น ค่าอาหาร นําดืม ป้ายประชา
สัมพันธ์  วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
(สํานักปลัด) (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 115   ลําดับที 2)
โครงการ อบต. ใสสะอาด จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ อบต. ใสสะอาด เช่น ค่า
อาหาร นําดืม ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 116  ลําดับที 5)
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โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที 9

จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที 9 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(กองการศึกษาฯ)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิม
เติมและเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า  118   ลําดับท1ี2 )

โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(กองการศึกษาฯ) (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 118  ลําดับที 11)
โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(กองการศึกษาฯ) (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า  118   ลําดับที 13)
โครงการจัดงานรัฐพิธีในวันสําคัญ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานซึงเป็นวันสําคัญของทาง
ราชการ พิธีการทางศาสนา รัฐพิธีและประเพณีต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 117  ลําดับที 9)

โครงการจัดเทวีประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดเทวีประชาคมหมู่
บ้าน/ตําบล เช่น ค่าอาหารว่าง นําดืม ป้ายประชาสัมพันธ์  วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
(สํานักปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 115  ลําดับที 1)
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โครงการเพิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. และศึกษาดูงานหน่วย
งานอืน

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเพิมประสิทธิภาพในการบริหาร
งาน อบต. และศึกษาดูงานหน่วยงานอืน เช่น ค่าอาหาร นําดืม ป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 115  ลําดับที 3)
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรของ อบต. จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับบุคลากรของ อบต. เช่น ค่าอาหาร นําดืม ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
วิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า  115  ลําดับที 4)

โครงการอบรมเผยแพร่กฎหมายเบืองต้น จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมเผยแพร่กฎหมายเบือง
ต้น เช่น ค่าอาหาร นําดืม ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวิทยากร วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 117  ลําดับที 10)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 760,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 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
ตามหนังสือสังการ  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
(สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  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
- ตามหนังสือสังการ  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
(สํานักปลัด)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 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
 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
(สํานักปลัด)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
- ตามหนังสือสังการ  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
(สํานักปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
-ตามระเบียบ 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
(สํานักปลัด)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
- ตามระเบียบ 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
(สํานักปลัด)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
-ตามระเบียบ 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
(สํานักปลัด)

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
-ตามระเบียบ 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
(สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 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
- ตามระเบียบ  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
(สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 236,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ  หรือ  อาคารสถานทีที
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล 
- ตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
(สํานักปลัด)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที
ทีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล 
- ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
(สํานักปลัด)
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ  และให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
เกียวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครือง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์    ค่า
บํารุงรักษาสาย  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
(สํานักปลัด)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
- ตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
(สํานักปลัด)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทร
สาร)  ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสือสาร  ค่าสือสารผ่านดาว
เทียม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ  เช่น  ค่าเคเบิลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาว
เทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ 
- ตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 135,750 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 135,750 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 1 เครือง ราคาเครือง
ละ 21,000 บาท ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีที
ยู พร้อมติดตัง
ตังตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณฯ  
(สํานักปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า  158  ลําดับที 1)
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จัดซือตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลือนกระจกสูง จํานวน 16,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลือนกระจกสูง  จํานวน 3 ตู้  
ขนาด 1,188x457x1,830 mm. ราคาตามท้องตลาด 
(สํานักปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 158 ลําดับที  2)
จัดซือพัดลมติดผนัง จํานวน 8,250 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมติดผนัง จํานวน 5 ตัวๆละ 1,650
 บาท  ขนาด 16 นิว
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
(สํานักปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 158  ลําดับที 4)

ครุภัณฑ์อืน
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์
ขนาด 2.50 x 1.25 เมตร 
ราคาตามท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบ
ประมาณฯ
(สํานักปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 160  ลําดับที 11)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีกระทบโครงสร้าง
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
(สํานักปลัด)

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานหรือองค์กรอืน สํารวจความพึงพอใจและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล เพือพิจารณาการ
ประเมินการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางครก  ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้าง
ลูกจ้างประจําศูนย์ฯ ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน
ต่างๆ และค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ .2559 
(สํานักปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 144  ลําดับที 1)

งานบริหารงานคลัง รวม 1,553,480 บาท
งบบุคลากร รวม 1,270,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,270,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,228,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี  และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี  
- ตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับผู้อํานวยการกองคลัง  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
- ตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
2. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัด
ซือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  
ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสังการ  ดังนี
1) พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  พ.ศ
. 2560 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156 ลงวันที 19
 กันยายน 2560 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ 
3) หนังสือกรม ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที 26 กันยายน พ
.ศ.2560 เรือง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
(กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วัน
หยุดราชการ  
- ตามระเบียบ  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 
(กองคลัง) 

วันทีพิมพ์ : 8/10/2561  11:05:59 หน้า : 19/65



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที
ควรจะได้รับ  
- ตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  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  
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ ดังนี  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้าง
เหมาบริการอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี  ค่าติดตังเครืองรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- ตามพระราชบัญญัติ 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
(กองคลัง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 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  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
ฉบับที 2 (พ.ศ. 2558) และฉบับที 3 (พ.ศ. 2559)
(กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 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
- ตามหนังสือสังการ  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
(กองคลัง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
- ตามระเบียบ 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 (กองคลัง)

วันทีพิมพ์ : 8/10/2561  11:05:59 หน้า : 21/65



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 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
- 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
(กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
(กองคลัง)

งบลงทุน รวม 2,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จอภาพคอมพิวเตอร์ จํานวน 2,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจอภาพคอมพิวเตอร์   จํานวน 1 เครือง 
ชนิดจอภาพแบบ LED หรือ ดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว 
ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
(กองคลัง)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 159  ลําดับที 8)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) หรือค่าใช่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการให้
กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบล  
- ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2560 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
 (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการป้องกันภัยเบืองต้น จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการป้องกันภัย
เบืองต้น เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร
ว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ให้แก่ผู้นํา
ชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที อาสาสมัครฯ นักเรียน และประชาชนผู้สนใจ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า  104  ลําดับที 1)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 949,900 บาท
งบบุคลากร รวม 742,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 742,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนตําบลประจําปี  
- ตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 11) ลงวันที 6 มิถุนายน 2560 
(กองการศึกษาฯ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา  
- ตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และที
แก้ไขถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2544
(กองการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล  
- ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(กองการศึกษาฯ)
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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 
(กองการศึกษาฯ) 

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ ดังนี  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้าง
เหมาบริการอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี  ค่าติดตังเครืองรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- ตามพระราชบัญญัติ 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
(กองการศึกษาฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 130,000 บาท
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  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 ฉบับที 2 (พ.ศ. 2558) และ
ฉบับที 3 (พ.ศ. 2559) 
(กองการศึกษาฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 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
- ตามหนังสือสังการ  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
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 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
- 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
(กองการศึกษาฯ)

งบลงทุน รวม 7,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก 4 ลินชัก จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 4 ลินชัก จํานวน 1 ตู้
ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณฯ
 (กองการศึกษาฯ)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 158  ลําดับที 3)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,210,290 บาท
งบบุคลากร รวม 1,361,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,361,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,042,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล (ครูและครูผู้ดูแล
เด็ก) ประจําปี  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี  
- ตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 11) ลงวันที 6 มิถุนายน 2560 
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(กองการศึกษาฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 319,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง  
- ตามพระราชกฤษฎีกา 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
(กองการศึกษาฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 1,955,770 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(กองการศึกษาฯ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที
ควรจะได้รับ  
- 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  
(กองการศึกษาฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 790,270 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ ดังนี  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้าง
เหมาบริการอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี  ค่าติดตังเครืองรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- ตามพระราชบัญญัติ 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
(กองการศึกษาฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ปฐมวัย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์
ปฐมวัย สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง 5 แห่ง เช่น ค่าอาหาร ค่าชุดกีฬา ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าเช่าเครืองเสียง ฯลฯ 
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(กองการศึกษาฯ)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิม
เติมและเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 102  ลําดับที 1)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่า
อุปกรณ์การเรียน, ค่าเครืองแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

จํานวน 111,870 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครืองแบบนักเรียน, ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าแร้ง ทัง 5 แห่ง จํานวน 99 คน  ดังนี
1) ค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  
3) ค่าเครืองแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ปี  
4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี  
- เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี
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
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียน
แปลงครังที 4/2561 หน้า  94 ลําดับที 7)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายหัว)

จํานวน 168,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าแร้วทัง  5 แห่ง จํานวน 99 คน อัตราละ 1,700  บาท/คน  
- เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี
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
(กองการศึกษาฯ)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิม
เติมและเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 93  ลําดับที 6)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนค่าอาหารกลางวัน)

จํานวน 485,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าแร้วทัง  5 แห่ง จํานวน 99 คน อัตรามือละ 20
  บาท/คน  จํานวน 245 วัน
- เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี
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
(กองการศึกษาฯ)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิม
เติมและเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า  92 ลําดับที 1)

ค่าวัสดุ รวม 1,115,500 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
- ตามหนังสือสังการ  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
(กองการศึกษาฯ)
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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
 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 (กองการศึกษาฯ)
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,090,500 บาท
(1)  อาหารเสริมนมสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าแร้ง จํานวน 189800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซืออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าแร้ง  ทัง 5 แห่ง จํานวน 99 คน ๆละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน 

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
(กองการศึกษาฯ)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิม
เติมและเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 92  ลําดับที 3)
(2)  อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.  จํานวน  900,700
  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซืออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ)  จํานวน  4  แห่ง  เด็กนักเรียน  470  คนๆ
ละ 7.37 บาท  จํานวน  260    
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
(กองการศึกษาฯ)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิม
เติมและเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า  92   ลําดับที 2)
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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
- 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
(กองการศึกษาฯ)

งบลงทุน รวม 13,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โต๊ะเก้าอีเด็กเล็ก ขาเหลียม จํานวน 13,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ โต๊ะเก้าอีเด็กเล็ก ขาเหลียม จํานวน 3 ชุดๆ
ละ 4,400 บาท
1 ชุดประกอบด้วย โต๊ะ ขนาด 60x120x55 ซม. จํานวน 1 ตัว
เก้าอี 30x120x32 จํานวน 2 ตัว
ราคาตามท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบ
ประมาณฯ
(กองการศึกษาฯ)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิม
เติมและเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 159  ลําดับที 5)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,880,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,880,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน)

จํานวน 1,880,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)  โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการ
ศึกษา (สพฐ.)  จํานวน 470  คนๆละ  20  บาท  จํานวน 200 วัน  
-ตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(กองการศึกษาฯ)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิม
เติมและเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 132 ลําดับที 1)

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการพัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์
สําหรับการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(กองการศึกษาฯ)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิม
เติมและเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 93  ลําดับที 5)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า (ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ค่าเข็มฉีดยา และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 (สํานักปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 95 ลําดับที 3)
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือด
ออก เช่น ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(สํานักปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 95  ลําดับที 1)

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
โครงการอบรมให้ความรู้เรืองสารไอโอดีน หมู่ที 1 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เรืองสาร
ไอโอดีน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การอบรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1 ดําเนิน
โครงการดังกล่าว
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว 2092 ลง
วันที  5 กรกฎาคม 2561   ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
(สํานักปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 139  ลําดับที 15)
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โครงการอบรมให้ความรู้เรืองสารไอโอดีน หมู่ที 2 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เรืองสาร
ไอโอดีน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การอบรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 2 ดําเนิน
โครงการดังกล่าว
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว 2092 ลง
วันที  5 กรกฎาคม 2561   ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
(สํานักปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า  139  ลําดับที 16)

โครงการอบรมให้ความรู้เรืองสารไอโอดีน หมู่ที 3 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เรืองสาร
ไอโอดีน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การอบรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 3 ดําเนิน
โครงการดังกล่าว
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว 2092 ลง
วันที  5 กรกฎาคม 2561   ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
(สํานักปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 139  ลําดับที 17)
โครงการอบรมให้ความรู้เรืองสารไอโอดีน หมู่ที 4 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เรืองสาร
ไอโอดีน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การอบรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 4 ดําเนิน
โครงการดังกล่าว
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว 2092 ลง
วันที  5 กรกฎาคม 2561   ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
(สํานักปลัด) (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า  140 ลําดับที 18 )

โครงการอบรมให้ความรู้เรืองสารไอโอดีน หมู่ที 5 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เรืองสาร
ไอโอดีน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การอบรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 5 ดําเนิน
โครงการดังกล่าว
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว 2092 ลง
วันที  5 กรกฎาคม 2561   ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
(สํานักปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า  140  ลําดับที 19)
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โครงการอบรมให้ความรู้เรืองสารไอโอดีน หมู่ที 6 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เรืองสาร
ไอโอดีน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การอบรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 6 ดําเนิน
โครงการดังกล่าว
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว 2092 ลง
วันที  5 กรกฎาคม 2561   ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
(สํานักปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า  141  ลําดับที 20)
โครงการอบรมให้ความรู้เรืองสารไอโอดีน หมู่ที 7 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เรืองสาร
ไอโอดีน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การอบรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 7 ดําเนิน
โครงการดังกล่าว
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว 2092 ลง
วันที  5 กรกฎาคม 2561   ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
(สํานักปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า  141 ลําดับที 21)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 821,372 บาท
งบบุคลากร รวม 621,972 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 621,972 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 336,360 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีพนักงานส่วนตําบล
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  (กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 243,612 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้างภารกิจ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 (กองสวัสดิการสังคม)
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งบดําเนินงาน รวม 145,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
- ตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 (กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆได้แก่ ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน ค่าจ้างนัก
เรียน/นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน ค่าจ้าง
เหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทําของ ค่าล้างฟิล์ม ค่าจ้าง
เหมาสูบนํา ค่าบริการกําจัดปลวกแมลง  ค่าซักฟอก ค่าตักปฏิกูล  ค่าแปล
เอกสาร ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าซ่อมแซมไฟฟ้า ค่าจ้างเหมา
เดินสายไฟ หรือค่าบริการอืนๆทีจําเป็น ค่าระวางค่าโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์  โรงมหรสพ ค่าจัดทํา
วารสาร หนังสือ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
รณรงค์ต่างๆ   ค่าเบียประกัน  ค่าติดตังประปา    ค่าประกันภัยยาน
พาหนะ 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
(กองสวัสดิการสังคม)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 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  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
ฉบับที 2 (พ.ศ. 2558) และฉบับที 3 (พ.ศ. 2559)
(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 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
ตามหนังสือสังการ  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
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 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
- ตามระเบียบ  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
(กองสวัสดิการสังคม)
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งบลงทุน รวม 54,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 54,400 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซือรถจักรยานยนต์ จํานวน 48,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ จํานวน 1 คัน ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียร์อัตโนมัติ
ตังตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณฯ
(กองสวัสดิการสังคม)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า  160 ลําดับที 10)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  
ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
(กองสวัสดิการสังคม)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 160  ลําดับที 9)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,086,400 บาท
งบบุคลากร รวม 780,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 780,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีพนักงานส่วนตําบล
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  (กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับผู้อํานวยการกองช่าง  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 138,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้างภารกิจ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 (กองช่าง)
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งบดําเนินงาน รวม 1,100,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
- ตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(กองช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559
 (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที
ควรจะได้รับ  
- 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  
(กองช่าง)
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ค่าใช้สอย รวม 770,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆได้แก่ ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน ค่าจ้างนัก
เรียน/นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน ค่าจ้าง
เหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทําของ ค่าล้างฟิล์ม ค่าจ้าง
เหมาสูบนํา ค่าบริการกําจัดปลวกแมลง  ค่าซักฟอก ค่าตักปฏิกูล  ค่าแปล
เอกสาร ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าซ่อมแซมไฟฟ้า ค่าจ้างเหมา
เดินสายไฟ หรือค่าบริการอืนๆทีจําเป็น ค่าระวางค่าโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์  โรงมหรสพ ค่าจัดทํา
วารสาร หนังสือ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
รณรงค์ต่างๆ   ค่าเบียประกัน  ค่าติดตังประปา    ค่าประกันภัยยาน
พาหนะ 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
(กองช่าง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 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  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
ฉบับที 2 (พ.ศ. 2558) และฉบับที 3 (พ.ศ. 2559)
(กองช่าง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 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
ตามหนังสือสังการ  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
(กองช่าง)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
- ตามหนังสือสังการ  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
(กองช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
- ตามระเบียบ 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
(กองช่าง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
- ตามระเบียบ 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
(กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 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
- ตามระเบียบ  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
(กองช่าง)
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งบลงทุน รวม 26,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีพักคอยแบบมีพนักพิง จํานวน 6,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีพักคอยแบบมีพนักพิง จํานวน 2 ชุดๆละ 3,200
 บาท
ราคาตามท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบ
ประมาณฯ
(กองช่าง)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 159  ลําดับที 6)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษา ครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ (กองช่าง)

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการศึกษาวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ระยะ
ที 2

จํานวน 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการศึกษาวางและจัดทําผังเมืองรวม
เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ให้กับเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ .2559 
 (กองช่าง)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 131  ลําดับที 1)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  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
- ตามหนังสือสังการ  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
(กองช่าง)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 480,000 บาท
งบบุคลากร รวม 240,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 240,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 (สํานักปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินทีจ่ายเพิมเป็นค่าตอบแทน
พิเศษและเงินเพิมอืนๆ สําหรับ พนักงานจ้างทัวไป  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่ากําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 
 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
(สํานักปลัด)

โครงการตาวิเศษ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการตาวิเศษ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ  เพือฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็กเยาวชน และประชาชนทีสนใจ ใน
การคัดแยกขยะ การปลูกสร้างจิตสํานึกในการรักษาสิงแวดล้อม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
 (สํานักปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า  111  ลําดับที 4)
โครงการท่าแร้งรักษ์สะอาด "Big Cleaning Day" จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการท่าแร้งรักษ์
สะอาด "Big Cleaning Day" เพือให้ความอบรมประชาชนในการคัด
แยกขยะ การปลูกสร้างจิตสํานึกในการรักสิงแวดล้อม และค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมทําความสะอาดชุมชน ทีสาธารณะ สถานทีราชการ วัด
มัสยิด โรงเรียน เช่น เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลาง
วัน ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 (สํานักปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 111  ลําดับที 5)
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 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
 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
(สํานักปลัด)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย  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
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
(สํานักปลัด)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 187,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมเพิมศักยภาพของสตรีตําบลท่าแร้ง จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิมศักยภาพของสตรีตําบล
ท่าแร้ง  ในการฝึกอบรมหรือการเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที
จัดขึน เพือพัฒนาสตรีทีอยู่ในตําบลท่าแร้งให้มีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที
ดีขึน เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ   
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.๒๕๕๗ 
(กองสวัสดิการสังคม)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า  101  ลําดับที 6)

โครงการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพระยะสันให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ
ระยะสันให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ  ในการฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่างๆ ให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ และประชาชนที
สนใจในตําบลท่าแร้ง เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ   
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(กองสวัสดิการสังคม)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 100   ลําดับที 2)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อย
โอกาส

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  ในการฝึกอบรมหรือการเข้า
ร่วมกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ทีจัดขึน เพือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ด้านต่าง ๆ ทีอยู่ในตําบลท่า
แร้ง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
วัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.๒๕๕๗ 
(กองสวัสดิการสังคม)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 101  ลําดับที 5)

โครงการส่งเสริมและเพิมรายได้ให้แก่ประชาชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  ใน
การฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่างๆ ให้กับ
กลุ่มอาชีพต่างๆ และประชาชนทีสนใจในตําบลท่าแร้ง เช่น  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุ เครืองเขียน และ
อุปกรณ์ ฯลฯ   
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.๒๕๕๗ 
(กองสวัสดิการสังคม)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า  100   ลําดับที 1)
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โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจปลอดยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจ
ปลอดยาเสพติด  ในการฝึกอบรม รณรงค์ ป้องกันและการแก้ไขปัญหายา
เสพติดตามยุทธศาสตร์  ๕  รัวป้องกัน ฯลฯ  เช่น  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุ เครืองเขียน และ
อุปกรณ์ ฯลฯ 
  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.๒๕๕๗  ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที  มท  0808.2/ว 543  ลง
วันที  23  มีนาคม  2550  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว1102 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2557
(กองสวัสดิการสังคม)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 107  ลําดับที 2)

งบเงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพ
ติดโลก ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอบ้าน
แหลม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ .2559 
(สํานักปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า  142  ลําดับที 1)

โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดระเบียบสังคมแบบ
บูรณาการ ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ
บ้านแหลม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ .2559 
(สํานักปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 142  ลําดับที 3)

โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตําบล เพือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

จํานวน 13,000 บาท

เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการอบรมเสริมสร้างความเข้ม
แข็งระดับหมู่บ้าน ตําบล เพือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    ให้แก่
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอบ้านแหลม
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ .2559 
(สํานักปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า  142   ลําดับที 2)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าจัด
สถานที ค่าเช่าเครืองเสียง เต้นท์ เวที  และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(กองการศึกษาฯ) (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 113  ลําดับที 5)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
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
(กองการศึกษาฯ)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการประกวดการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประกวดการอ่านคัมภีร์อัลกุ
รอาน เช่น ค่าคณะกรรมการตัดสินการประกวด ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่าง ค่ารางวัล ค่าจัดสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(กองการศึกษาฯ) (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 113  ลําดับที 4)
โครงการประกวดสวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่ทํานอง
สรภัญญะ เช่น ค่าคณะกรรมการตัดสินการประกวด ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่าง ค่ารางวัล ค่าจัดสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(กองการศึกษาฯ) (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 112  ลําดับที 3)
โครงการฝึกอบรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมสืบสานภูมิปัญญาท้อง
ถิน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง  ค่าจัดสถานที และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(กองการศึกษาฯ)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิม
เติมและเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 114  ลําดับที 7)
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนไทยพุทธ – ไทยมุสลิม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชนไทยพุทธ – ไทยมุสลิม  เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่าง  ค่าจัดสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(กองการศึกษาฯ)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิม
เติมและเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 112 ลําดับที 2)
โครงการอบรมจริยธรรมอิสลามตําบลท่าแร้ง จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมจริยธรรมอิสลามตําบลท่า
แร้ง  เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง  ค่าจัดสถานที และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(กองการศึกษาฯ)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิม
เติมและเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 114  ลําดับที 8)

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรีเมืองเพชร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการจัด
งานพระนครคีรี ให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอบ้านแหลม  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ .2559 
(สํานักปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 143  ลําดับที 1)

โครงการจัดงานเปิดโลกทะเลโคลน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการจัด
กิจกรรมเปิดโลกทะเลโคลน ให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอบ้านแหลม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ .2559 
(สํานักปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า  143   ลําดับที 2)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 3,091,400 บาท
งบลงทุน รวม 3,091,400 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,091,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
001โครงการต่อเติมหลังคากันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าแร้ง

จํานวน 63,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมหลังคากันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าแร้ง
กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 6.00 เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้งกําหนด) 
ตามพระราชบัญญัติ  ดังนี    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 119  ลําดับที 14)

002โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (ตังแต่บ้านนางละเอียด-บ้านนายรวม)   
หมู่ที 1

จํานวน 27,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก (ตังแต่บ้านนางละเอียด-บ้านนาย
รวม)   หมู่ที 1  
กว้าง 2.50 เมตร  ยาว 135 เมตร    หนา 0.12 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้งกําหนด) 
ตามพระราชบัญญัติ  ดังนี    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า  57  ลําดับที 4)

003โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (ซอยบ้านนายถวิล) หมู่ที 1 จํานวน 19,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก (ซอยบ้านนายถวิล) หมู่ที 1
กว้าง 2.00 ม. ยาว 85 ม. หนา 0.12 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้งกําหนด) 
ตามพระราชบัญญัติ  ดังนี    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 57  ลําดับที 6)
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004โครงการเสริมถนนหินผุ หินคลุก ตังแต่บ้านผู้ใหญ่ – บ้านนายจักรก
ฤษณ์ หมู่ที 1

จํานวน 41,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเสริมถนนหินผุ หินคลุก ตังแต่บ้านผู้ใหญ่ – บ้านนายจักรก
ฤษณ์ หมู่ที 1
กว้าง 3.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.10 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน
ทีองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้งกําหนด) 
ตามพระราชบัญญัติ  ดังนี    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(กองช่าง)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า  60  ลําดับที 13)
005โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองแหลมตะวันตก หมู่ที 2 จํานวน 429,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายคลองแหลมตะวันตก หมู่ที 2
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 200 เมตร   หนา 0.15 เมตร และติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าแร้งกําหนด)
ตามพระราชบัญญัติ  ดังนี    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 64  ลําดับที 26 )

006โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้ามัสยิดคลองแหลม ตังแต่สะพาน – 
ทางโค้ง หมู่ที 3

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายหน้ามัสยิดคลองแหลม ตังแต่
สะพาน – ทางโค้ง หมู่ที 3
กว้าง 4 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร และติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าแร้งกําหนด) 
ตามพระราชบัญญัติ  ดังนี    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(กองช่าง)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 69   ลําดับที 41)
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007โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก สายป่าขวาง – บ้านหัวกระทุ่ม หมู่ที 
4

จํานวน 476,000 บาท

เพือจ่ายเป็นก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก สายป่าขวาง – บ้านหัวกระทุ่ม หมู่
ที 4
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.05 เมตร และติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าแร้งกําหนด)  
ตามพระราชบัญญัติ  ดังนี    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(กองช่าง)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า  73   ลําดับที 52)
008โครงการก่อสร้างผนังกันนํา ตังแต่ปากคลองท่าแร้ง – วัดกุฏิ หมู่ที 5 จํานวน 947,000 บาท
เพือจ่ายเป็นก่อสร้างผนังกันนํา ตังแต่ปากคลองท่าแร้ง – วัดกุฏิ หมู่ที 5
 จํานวน 3 ช่วง
ช่วงที 1 ระหว่างปากคลอง – บ้านนายประทีป ระยะ 200 เมตร
ช่วงที 2 ระหว่างปลายเขือน – โรงสีปิยะข้าวไทย ระยะ 50 เมตร
ช่วงที 3 ระหว่างโรงสีปิยะข้าวไทย – วัดกุฏิ ระยะ 600 เมตร
รวมระยะทาง 850 เมตร สูง 0.70 เมตร และติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง
กําหนด)  
ตามพระราชบัญญัติ  ดังนี    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 78  ลําดับที 66)

009โครงการก่อสร้างผนังกันนํา ตังแต่วัดกุฏิ – วัดใหม่ หมู่ที 6 จํานวน 668,000 บาท
เพือจ่ายเป็นก่อสร้างผนังกันนํา ตังแต่วัดกุฏิ – วัดใหม่ หมู่ที 6 จํานวน 2
 ช่วง
ช่วงที 1 ระหว่างสะพานวัดกุฏิ – ศาลากลางหมู่บ้าน ระยะ 50 เมตร
ช่วงที 2 ระหว่างบ้านนางเฉลา มีมาก – วัดใหม่สุทธาวาส ระยะ 550 เมตร
รวมระยะทาง 600 เมตร สูง 0.70 เมตร และติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง
กําหนด)
ตามพระราชบัญญัติ  ดังนี    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 84   ลําดับที 81)
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010เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา  (ค่าK) จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามหนังสือ กค(กวจ
) 0405.2/ว110 ลงวันที 5 มีนาคม 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางปฏิบัติใน
การกําหนดเงือนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) 
คํานวณร้อยละ 4ของโครงการก่อสร้าง (กองช่าง)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอบรมให้ความรู้ทางการเกษตรตามศาสตร์พระราชา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางการเกษตร
ตามศาสตร์พระราชา
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง  ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุ
อุปกรณ์สําหรับการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 108    ลําดับที 1)

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการค่ายเยาวชนคนรักษ์ลุ่มนําเพชรบุรี จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการค่ายเยาวชนคนรักษ์ลุ่มนํา
เพชรบุรี  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนใน
เรืองการอนุรักษ์แม่นําเพชรบุรีและสิงแวดล้อม เช่น  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุ เครืองเขียน และ
อุปกรณ์ ฯลฯ  
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(กองสวัสดิการสังคม)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 110  ลําดับที 1)
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โครงการประชาร่วมใจ รักษ์แม่นําเพชรบุรี จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชาร่วมใจ รักษ์แม่นํา
เพชรบุรี  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนให้
รักษาความสะอาดแม่นําเพชรบุรีและสิงแวดล้อม  ค่าใช้จ่ายในวันที 7
 สิงหาคม วันอนุรักษ์แม่นําเพชรบุรี  ค่าใช้จ่าย เช่น  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุ เครืองเขียน และ
อุปกรณ์ ฯลฯ   
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(กองสวัสดิการสังคม)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า  110   ลําดับที 2)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,904,444 บาท
งบกลาง รวม 8,904,444 บาท
งบกลาง รวม 8,904,444 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้าง
ในอัตราร้อยละ  5  ของค่าจ้างที อบต.จะต้องจ่าย เพืออุดหนุนเงินค่าเบีย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด  ที มท 0809.5/ว
 9  ลงวันที  22  มกราคม 2557  เรือง การจ่ายเบียประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุดที มท 0809.5/ว
 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3) 
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31  พฤษภาคม  2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว
 1326 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทัวไป
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการสําหรับ
ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิมค่าครองชีพ และเงิน
ประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง
(สํานักงานปลัด)
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,507,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพให้แก่ผู้อายุ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 118 ลงวัน
ที 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว 2076 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุน
สําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 
(กองสวัสดิการสังคม)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 98  ลําดับที 1)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,497,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพให้แก่คนพิการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ฉบับที 2 พ.ศ. 2559  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว 2076 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุน
สําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
(กองสวัสดิการสังคม)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า 98  ลําดับที 2)
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  ตามบัญชีรายชือทีได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหาร  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว 2076 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุน
สําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
(กองสวัสดิการสังคม)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 4/2561 หน้า  98 ลําดับที 3)

สํารองจ่าย จํานวน 400,000 บาท
เพือสํารองจ่าย  เป็นรายจ่ายทีตังไว้เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัย
เกิดขึน  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่า
นัน   และในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนและจังหวัดที
ประสบสาธารณภัย  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ   ดังนี
1)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ที  มท  0313. 4 /ว 667  ลง
วันที 12  มีนาคม   2545  เรือง  การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4224  ลงวัน
ที 10  ตุลาคม  2554   เรืองการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  นําท่วมฉับ
พลัน  นําป่าไหลหลาก  และนําล้นตลิง
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 3215  ลงวันที 6
 มิถุนายน 2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพือช่วย
เหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว
 76  ลงวันที 13  มกราคม  2558  เรือง  การเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยหนาว 
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 0684 ลงวัน
ที 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนและ
จังหวัดทีประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560
7)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.4/ว 608 ลงวัน
ที 5 มีนาคม 2561 เรือง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน ปี 2561
8)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน   ด่วนทีสุด  ที  มท  0810.4
/ว  1064  ลงวันที  31 พฤษภาคม 2560  เรือง การเตรียมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาป้องกันอุทกภัย  นําท่วมฉับพลัน  นําป่าไหลหลาก  และ
ดินถล่ม ปี 2560
(สํานักปลัด)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต.  ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 40  ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ   
- เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  เรือง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการ
สาธารณะ  ลงวันที  23  พฤศจิกายน  2552
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง การกําหน
ดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ
. 2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0891.3/ว
 2199  ลงวันที  10 พฤศจิกายน 2552  เรือง การดําเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0891.3/ว
 1202  ลงวันที  17  กรกฎาคม  2557  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุน
ทัวไป : สําหรับสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการ
บริการสาธารณสุข และรายการรายจ่ายทีเป็นภาระผูกพัน (การสบทบกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพ)
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียน
แปลงครังที 4/2561 หน้า 95  ลําดับที 2)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีทีพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้งถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสังการ ดังนี
1) พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 90 ลงวัน
ที 25 ธันวาคม 2560  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้อง
ถิน เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขในการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณี ข้า
ราชการการ และพนักงานส่วนท้องถิน ผู้รับบํานาญ ลูกจ้าง และ พนักงาน
งานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560  
(สํานักปลัด)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 168,644 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ก.บ.ท.)  ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2500  โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 1  ของประมาณการ
รายรับทุกประเภทประจําปี  ตามงบประมาณรายจ่ายทัวไป (ยกเว้น
พันธบัตร  เงินกู้  เงินทีมีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ. 2546  
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 12 กรกฎาคม  2560  เรือง  ซักซ้อม
การส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 30 ลงวันที 12 กรกฎาคม  2560  
(สํานักปลัด)

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 75,600 บาท
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