
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลทาแรง

อําเภอ บานแหลม   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,575,574 บาท

งบบุคลากร รวม 5,743,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1
  อัตราๆ  ละ  20,400  บาท/เดือน  เปนเงิน 244,800  บาท
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  2  อัตราๆ ละ 11,220
  บาท/เดือน  เปนเงิน  269,280  บาท  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 (สํานักปลัด)

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1  อัตราๆ  ละ  1,750  บาท/เดือน เปนเงิน  21,000 บาท
และตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2  อัตราๆ ละ 880
  บาท/เดือน เปนเงิน 21,120 บาท
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557  (สํานักปลัด)
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
  อัตราๆ  ละ  1,750  บาท/เดือน เปนเงิน  21,000 บาท
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2  อัตราๆ ละ 880
  บาท/เดือน เปนเงิน 21,120 บาท
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557  (สํานักปลัด)

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

 เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 1  อัตราๆ  ละ  7,200  บาท/เดือน เปนเงิน  86,400 บาท
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 (สํานักปลัด)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,368,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1  อัตราๆ ละ  11,220  บาท/เดือน เปนเงิน  134,640 บาท
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1  อัตราๆ  ละ  9,180
  บาท/เดือน เปนเงิน  110,160 บาท
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12  อัตราๆ  ละ  7,200
  บาท/เดือน เปนเงิน  1,036,800 บาท
 และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 อัตราๆ  ละ  7,200
  บาท/เดือน เปนเงิน  86,400 บาท
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 (สํานักปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,690,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,856,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
พนักงานสวนตําบล
สํานักปลัด จํานวน 1,547,760 บาท
กองคลัง จํานวน 1,308,240 บาท
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  (สํานักปลัด) (กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับปลัดองคการบริหารสวนและหัวหนา
สํานักปลัด  210,000 
- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับผูอํานวยการกองคลัง  42,000 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  (สํานักปลัด)(กองคลัง)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 252,120 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาจางสําหรับลูกจางประจํา และเงินปรับปรุงคาจาง
ประจําป 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  (สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 318,540 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป และ
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางภารกิจ  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินที่จายเพิ่มเปนคาตอบแทน
พิเศษและเงินเพิ่มอื่นๆ สําหรับ พนักงานจางทั่วไป  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 3,662,894 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 70,000 บาท

(1) เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
- ตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นให
เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27
 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
(2) เพื่อจายเปนคาป่วยการใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทนหรือคาป่วยการใหกับผู
ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลอื่นๆ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคา
ใชจายของอาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26
 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8
 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบ
สาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
(3) คาตอบแทนคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 (สํานักปลัด)

คาเชาบาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะไดรับ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 (สํานัก
ปลัด) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ควร
จะไดรับ  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549  (สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 2,446,894 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาอยูยามเฝ้าสถานที่ฯ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาอยูยามเฝ้าสถานที่ ดูแลรับผิดชอบทรัพยสินของทาง
ราชการ  ดูแลความเรียบรอยในบริเวณสถานที่ดังกลาว  และงานที่อื่นที่ไดรับ
มอบหมายและที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลทา
แรง
- ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค (สํานักปลัด)

จางเหมาเก็บขยะในตําบลฯ จํานวน 258,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาคนงานเก็บขยะในตําบล  และงานที่อื่นที่ไดรับมอบ
หมายและที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลทาแรง
- ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค (สํานักปลัด)
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จางเหมาขับรถพรอมดูแลรักษารถบรรทุกขยะชนิดอัดทายฯ จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาคนงานขับรถพรอมดูแลรักษารถบรรทุกขยะชนิดอัด
ทาย  และงานที่อื่นที่ไดรับมอบหมายและที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบลทาแรง
- ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค (สํานักปลัด)

จางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไป รับ – สง หนังสือ
ราชการตางๆฯ

จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่ว
ไป  รับ –  สง หนังสือราชการตาง ๆ รับ ลงทะเบียน คํารองตางๆ และปฏิบัติ
งานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
- ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค (สํานักปลัด)
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จางเหมาเปด - ปดสํานักงาน ดูแลรักษาทําความสะอาดทรัพยสิน วัสดุอุปกรณ 
อาคารสํานักงาน บริเวณใกลเคียงสํานักงานฯ

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาเปด - ปดสํานักงาน  ดูแลรักษาทําความสะอาด
ทรัพยสิน วัสดุอุปกรณ อาคารสํานักงาน บริเวณใกลเคียงสํานักงาน  และงาน
ที่อื่นที่ไดรับมอบหมายและที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลทาแรง
- ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค (สํานักปลัด)
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 409,894 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆไดแก คาเย็บหนังสือหรือเขา
ปกหนังสือ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ในราชการขององคการ
บริหารสวนตําบล คาจางเหมาบริการรถรับสงนักเรียน คาจางนักเรียน/นัก
ศึกษาชวยปฏิบัติงานราชการในชวงปดภาคเรียน คาจางเหมาบริการ เชน คา
จางเหมาแรงงานในการจัดทําของ คาลางฟลม คาจางเหมาสูบน้ํา คาบริการ
กําจัดปลวกแมลง  คาซักฟอก คาตักปฏิกูล  คาแปลเอกสาร คาติดตั้ง
โทรศัพท คาติดตั้งไฟฟ้า คาซอมแซมไฟฟ้า คาจางเหมาเดินสายไฟ หรือคา
บริการอื่นๆที่จําเปน คาระวางคาโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําวารสาร หนังสือ หรือสิ่งพิมพตางๆ คาจัด
ทําป้ายประชาสัมพันธ ป้ายรณรงคตางๆ   คาเบี้ยประกัน  คาติดตั้ง
ประปา    คาประกันภัยยานพาหนะ ฯลฯ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค (สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น) 
โดยแยกเปน
(1)  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ใหตั้งงบประมาณไดไม
เกินปละ  1 %  ของรายไดจริงของปงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายได
จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู  เงินจายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผูอุทิศ
ให  ใหเบิกจายไดในภายในวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไวตามอัตราที่
กําหนดและตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง  โดยคํานึงถึงความจําเปนและประหยัด
และใหใชหลักฐานการจายเงินตามรายการคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบ
การเบิกจายเงินโดยมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานเปนผูรับรองการ
จาย  ตั้งไว 30,000 บาท
(2)  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ  
ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทยหรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ใหอยูในดุลยพินิจของผู
บริหารทองถิ่น  โดยยอดเงินที่ตั้งจายไมรวมอยูในคารับรอง  ใหเบิกจายไดเทา
ที่จายจริงและใหแนบบัญชีลายมือชื่อจํานวนบุคคลและรายงานการ
ประชุม  เพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการเบิกจาย  โดยมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ในการดําเนินงานเปนผูรับรองการจาย  ตั้งไว 30,000 บาท  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28
  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรอง
หรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาชดใชคาเสียหาย หรือ คาสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนในการดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่ (สํานักปลัด)
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คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น และผู
บริหารทองถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด เชน คาตอบแทน
คณะกรรมการ คาวัสดุอุปกรณ แบบพิมพ การประชาสัมพันธ ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่  6
 กรกฎาคม  2561  เรื่อง  การซักซอมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อ
เปนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น (สํานักปลัด)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

1. เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการ
จอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะ
ผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ
. 2561
2. เพื่อจายเปนคาสํารวจใหกับผูสํารวจขอมูลจํานวนสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจา
ของและไมมีเจาของ โดยใหทําการสํารวจปละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือน
มีนาคม ครั้งที่สองภายในเดือนสิงหาคม
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน  2561  เรื่อง  แนวทางการดําเนินโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี เพิ่มเติม (สํานักปลัด)
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คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พานพุม และพวงมาลาฯ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พานพุม และพวงมาลาฯ
คาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ สําหรับวันสําคัญของทางราชการและ
กิจกรรมตามโครงการ สงเสริมกิจกรรมการที่เปนงานรัฐพิธีงานเทิดพระ
เกียรติ ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  
- ตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10
  พฤศจิกายน  2530  เรื่อง  การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบใหบุคคลตางๆ คา
พวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม (สํานักปลัด)

โครงการ อบต. พบประชาชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการ อบต. พบประชาชน ในการบริการ
ประชาชนนอกสถานที่หรือนอกเวลาราชการ รวมถึงการบริการประชาชนรวม
กับหนวยงานของรัฐ เชน คาอาหาร น้ําดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ  วัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา  86 ลําดับที่ 2)

โครงการ อบต. ใสสะอาด จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการ อบต. ใสสะอาด เชน คาอาหาร น้ํา
ดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ  คาวิทยากร วัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา 87 ลําดับที่  5)
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โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
  หนา 89 ลําดับที่ 12)

โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
  หนา 89 ลําดับที่  11)

โครงการจัดงานรัฐพิธีในวันสําคัญ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานซึ่งเปนวันสําคัญของทางราชการ พิธีการ
ทางศาสนา รัฐพิธีและประเพณีตางๆ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
  หนา 88 ลําดับที่  8)

โครงการจัดเทวีประชาคมหมูบาน/ตําบล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการจัดเทวีประชาคมหมู
บาน/ตําบล เชน คาอาหารวาง น้ําดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ  วัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565  หนา 86 ลําดับที่  1)
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. และศึกษาดูงานหนวยงานอื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
งาน อบต. และศึกษาดูงานหนวยงานอื่น เชน คาอาหาร น้ําดื่ม ป้ายประชา
สัมพันธ  คาวิทยากร คาที่พัก คาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565  หนา  86 ลําดับที่ 3)

โครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับบุคลากรของ อบต. จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมให
กับบุคลากรของ อบต. เชน คาอาหาร น้ําดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ  คา
วิทยากร วัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565  หนา  86 ลําดับที่ 4)

โครงการอบรมเผยแพรกฎหมายเบื้องตน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการอบรมเผยแพรกฎหมายเบื้อง
ตน เชน คาอาหาร น้ําดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ  คาวิทยากร วัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565  หนา 88 ลําดับที่ 9)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 780,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ (สํานัก
ปลัด)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ (สํานัก
ปลัด)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
 เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ (สํานัก
ปลัด) 

วันที่พิมพ : 25/9/2562  11:17:53 หนา : 17/91



วัสดุกอสราง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ (สํานัก
ปลัด) 

วันที่พิมพ : 25/9/2562  11:17:53 หนา : 18/91



วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
-ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ (สํานัก
ปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค (สํานักปลัด) 
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
-ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ (สํานัก
ปลัด)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
-ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ (สํานัก
ปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- ตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ (สํานัก
ปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 236,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยู
ในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (สํานักปลัด)
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่
อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (สํานักปลัด)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทพื้นฐาน  คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ  และใหหมาย
ความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใชบริการ  เชน  คาเชาเครื่อง  คาเชาหมายเลขโทรศัพท    คาบํารุง
รักษาสาย  ฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณียากร  คาเชา
ตูไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (สํานักปลัด)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คาโทรภาพ (โทร
สาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อสาร  คาสื่อสารผานดาว
เทียม  คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการด
และคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เปน
ตน  และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใช
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 131,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 131,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้เหล็กนวม จํานวน 19,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้เหล็กนวม จํานวน 30 ตัวๆละ 650 บาท    
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา 102
 ลําดับที่ 21)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่อง
ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565  หนา 103 ลําดับที่  28)

วันที่พิมพ : 25/9/2562  11:17:53 หนา : 25/91



คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 จํานวน 1 เครื่อง
ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565  หนา 103 ลําดับที่ 29)

เครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 17,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่องๆละ 8,900 บาท
ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565  หนา 103 ลําดับที่ 25)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ที่กระทบโครงสรางครุภัณฑ
ขนาดใหญ (สํานักปลัด)

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางหนวยงานหรือองคกรอื่น สํารวจความพึงพอใจและประเมิน
ผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อพิจารณาการประเมินการ
กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานและลูกจางของ
องคการบริหารสวนตําบล  (สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหแกองคการบริหารสวนตําบลบาง
ครก  คาใชจายในการบริหารศูนยฯ เชน คาใชจายในการจัดจางลูกจางประจํา
ศูนยฯ คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คาซอมแซมครุภัณฑสํานักงานตางๆ และคา
สาธารณูปโภค เปนตน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ .2559  (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
  หนา 90 ลําดับที่  13)
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งานบริหารงานคลัง รวม 342,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท

1. เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
- ตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นให
เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27
 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
2. เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  
ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  พ.ศ
. 2560 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6
 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ (กองคลัง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานสวน
ตําบล ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ควร
จะไดรับ  
- ตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ
. 2549  (กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คาถายเอกสาร  คา
เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาธรรมเนียมตางๆ  คาใชจายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขา
ลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค (กองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอด
รถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ
. 2561  (กองคลัง) 
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ (กองคลัง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค (กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- เปนไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณียากร  คาเชา
ตูไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 2,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ทํางาน จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน    
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ 
(กองคลัง) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา 101 ลําดับที่  14)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 135,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป่วยการใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือ
คาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทนหรือคาป่วยการใหกับผูปฏิบัติ
ราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล  
- ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคา
ใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560  (สํานัก
ปลัด) 

วันที่พิมพ : 25/9/2562  11:17:53 หนา : 34/91



ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฝึกอบรมการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR  
เชน คาป้ายโครงการ คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาวัสดุ
อุปกรณที่ใชในการฝึกอบรม และคาใชจายอื่นๆ ใหแกผูนําชุมชน พนักงานเจา
หนาที่ อาสาสมัครฯ นักเรียน และประชาชนผูสนใจ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา 77 ลําดับที่  8)

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการป้องกันภัยเบื้องตน จํานวน 30,000 บาท

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการป้องกันภัยเบื้องตน
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการป้องกันภัยเบื้อง
ตน เชน คาป้ายโครงการ คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาวัสดุ
อุปกรณที่ใชในการฝึกอบรม และคาใชจายอื่นๆ ใหแกผูนําชุมชน พนักงานเจา
หนาที่ อาสาสมัครฯ นักเรียน และประชาชนผูสนใจ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา 76 ลําดับที่ 1)
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุดับเพลิง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 25,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

หัวดับเพลิง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหัวดับเพลิง ชนิดปรับฝอยได  ขนาด 2.5
 นิ้ว  ราคา 25,000 บาท 
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา 101
 ลําดับที่  9)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,376,016 บาท

งบบุคลากร รวม 2,166,016 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,166,016 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,793,992 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  ของพนักงานสวน
ตําบล  ครู และครูผูดูแลเด็ก
- ตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 (กองการศึกษา)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา  
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 (กองการศึกษาฯ)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 330,024 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง  
- ตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวัน
ที่  28 มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษาฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบล  
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นให
เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2558
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27
 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป (กองการศึกษาฯ)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานสวน
ตําบลที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการ
ศึกษาฯ)

วันที่พิมพ : 25/9/2562  11:17:53 หนา : 38/91



ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คาถายเอกสาร  คา
เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาธรรมเนียมตางๆ  คาใชจายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขา
ลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค (กองการศึกษาฯ)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการจัดสงนักกีฬาเขาแขงขัน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดสงนักกีฬาเขาแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ที่
หนวยงานอื่น เชิญเขารวม โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาชุดกีฬา คาเบี้ย
เลี้ยง วัสดุกีฬา เปนตน (กองการศึกษาฯ) 
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอด
รถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ
. 2561 (กองการศึกษาฯ) 

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ (กองการ
ศึกษาฯ)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ (กองการ
ศึกษาฯ)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,758,930 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,970,930 บาท

ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นให
เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2558
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27
 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป (กองการศึกษาฯ)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ควร
จะไดรับ  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549 (กองการศึกษาฯ) 
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ค่าใช้สอย รวม 845,730 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คาถายเอกสาร  คา
เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาธรรมเนียมตางๆ  คาใชจายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขา
ลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค (กองการศึกษาฯ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธปฐมวัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการแขงขันกีฬาสัมพันธปฐมวัย สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แหง เชน คาอาหาร คาชุดกีฬา คาวัสดุอุปกรณ คา
ของรางวัล คาเชาเครื่องเสียง ฯลฯ 
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565   ลําดับที่  1 หนา 75)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณ
การเรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน)

จํานวน 114,130 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คา
หนังสือเรียน, คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน, คากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลทาแรง ทั้ง 5
 แหง จํานวน 101 คน  ดังนี้
1) คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ป  
2) คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ป  
3) คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ป  
4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน  2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
(กองการศึกษาฯ) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่ 6
 หนา 67)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผู
ประกอบวิชาชีพครู)

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (เงิน
อุดหนุนสําหรับพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู)  ขาราชการครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคการบริหารสวนตําบลทาแรง จํานวน 4 คน อัตราละ 10,000
  บาท/คน  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน  2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษาฯ) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่    หนา )
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กรายหัว)

จํานวน 171,700 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คา
จัดการเรียนการสอน)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลทา
แรวทั้ง  5 แหง จํานวน 101 คน อัตราละ 1,700  บาท/คน  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน  2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
(กองการศึกษาฯ) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่  5
 หนา 66)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาอาหารกลางวัน)

จํานวน 494,900 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คา
อาหารกลางวัน)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลทาแรว
ทั้ง  5 แหง จํานวน 101 คน อัตรามื้อละ 20  บาท/คน  จํานวน 245 วัน
- เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน  2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
(กองการศึกษาฯ) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่  1
 หนา 65)
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ค่าวัสดุ รวม 1,075,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ (กองการ
ศึกษาฯ)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
 เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ (กองการ
ศึกษาฯ)
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,050,200 บาท

(1)  อาหารเสริมนมสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล
ทาแรง จํานวน 193,600 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารเสริม (นม)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลทา
แรง  ทั้ง 5 แหง จํานวน 101 คน ๆละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน 
ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน  2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 (กองการศึกษาฯ) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -
 2565  ลําดับที่ 3 หนา 65) 
(2)  อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.  จํานวน  856,600  บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  จํานวน  4  แหง  เด็กนักเรียน  447  คนๆละ 7.37
 บาท  จํานวน  260    
ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน  2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 (กองการศึกษาฯ) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -
 2565  ลําดับที่ 2 หนา 65)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- ตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ (กองการ
ศึกษาฯ)

วันที่พิมพ : 25/9/2562  11:17:53 หนา : 50/91



งบเงินอุดหนุน รวม 1,788,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,788,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาอาหารกลางวันโรงเรียน)

จํานวน 1,788,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)  โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ
.)  จํานวน 447  คนๆละ  20  บาท  จํานวน 200 วัน  
-ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน  2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 (กองการศึกษาฯ) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -
 2565  ลําดับที่ 7  หนา 67 )

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในการพัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษ เชน คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาวัสดุอุปกรณ
สําหรับการฝึกอบรม และคาใชจายอื่นๆ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
 (กองการศึกษาฯ) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่  4
 หนา 66)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 398,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 199,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนคาป่วยการสําหรับนักบริบาลทองถิ่น 
ทําหนาที่ชวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงซึ่ง
ผานการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว
ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด อัตรา เดือนละ 6,000 บาท จํานวน 12
 เดือน จํานวน อปท.ละ 2 คน
-ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน  2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา (ตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบาฯ เชน คา
ป้ายโครงการ คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา คาเข็มฉีดยา คาน้ําแข็งทําความ
เย็นแกวัคซีน คาถุงมือ และคาใชจายอื่นๆ 
ตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หนา 68  ลําดับที่ 3)
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โครงการรณรงคและป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการรณรงคและป้องกันโรคไขเลือดออก เชน คา
ป้ายโครงการ คาใชจายในกิจกรรมพนหมอกควัน คาแผนพับรณรงค คา
วิทยากรอบรม คาวัสดุตางๆ และคาใชจายอื่นๆ 
ตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หนา 68 ลําดับที่ 1)

งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนยุง จํานวน 59,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนยุง จํานวน 1 เครื่อง 
ตั้งตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณฯ  
(สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา 103 ลําดับที่ 31)
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งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธาณ
สุข

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธาณสุข ใหกับคณะกรรมการหมูบาน ทั้ง 7 หมูบาน หมูบาน
ละ 20,000 บาท  สําหรับดําเนินการตามโครงการดังกลาว
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2092 ลงวัน
ที่  5 กรกฎาคม 2561   ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  
(สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา 71  ลําดับที่ 11)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 804,880 บาท

งบบุคลากร รวม 650,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 650,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 356,160 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
พนักงานสวนตําบล
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  (กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  (กองสวัสดิการสังคม)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 252,720 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจางภารกิจ  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  (กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 145,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
- ตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นให
เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27
 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป (กองสวัสดิการสังคม)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  (กอง
สวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆไดแก คาเย็บหนังสือหรือเขา
ปกหนังสือ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ในราชการขององคการ
บริหารสวนตําบล คาจางเหมาบริการรถรับสงนักเรียน คาจางนักเรียน/นัก
ศึกษาชวยปฏิบัติงานราชการในชวงปดภาคเรียน คาจางเหมาบริการ เชน คา
จางเหมาแรงงานในการจัดทําของ คาลางฟลม คาจางเหมาสูบน้ํา คาบริการ
กําจัดปลวกแมลง  คาซักฟอก คาตักปฏิกูล  คาแปลเอกสาร คาติดตั้ง
โทรศัพท คาติดตั้งไฟฟ้า คาซอมแซมไฟฟ้า คาจางเหมาเดินสายไฟ หรือคา
บริการอื่นๆที่จําเปน คาระวางคาโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําวารสาร หนังสือ หรือสิ่งพิมพตางๆ คาจัด
ทําป้ายประชาสัมพันธ ป้ายรณรงคตางๆ   คาเบี้ยประกัน  คาติดตั้ง
ประปา    คาประกันภัยยานพาหนะ ฯลฯ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค (กองสวัสดิการสังคม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอด
รถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรือ
อนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ
. 2561  (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ (กอง
สวัสดิการสังคม)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- ตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ (กอง
สวัสดิการสังคม)

งบลงทุน รวม 9,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ Multifunction จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ LED ขาวดํา 
เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ Fax ภาย
ในเครื่องเดียวกัน
ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กองสวัสดิการสังคม) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา 102
 ลําดับที่ 21)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,094,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,070,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,070,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
พนักงานสวนตําบล
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  (กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับผูอํานวยการกองชาง  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  (กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 354,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน ของพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  (กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินที่จายเพิ่มเปนคาตอบแทน
พิเศษและเงินเพิ่มอื่นๆ สําหรับ พนักงานจางทั่วไป  
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งบดําเนินงาน รวม 1,004,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
- ตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นให
เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2558
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27
 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป (กองชาง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  (กองชาง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ควร
จะไดรับ  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549 (กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 674,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบุคคลชวยปฏิบัติงานดานโยธางานสํารวจตางๆ จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลชวยปฏิบัติงานดานโยธา งานสํารวจตางๆ  และ
งานที่อื่นที่ไดรับมอบหมายและที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลทาแรง
- ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค (กองชาง)
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 248,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆไดแก คาเย็บหนังสือหรือเขา
ปกหนังสือ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ในราชการขององคการ
บริหารสวนตําบล คาจางเหมาบริการรถรับสงนักเรียน คาจางนักเรียน/นัก
ศึกษาชวยปฏิบัติงานราชการในชวงปดภาคเรียน คาจางเหมาบริการ เชน คา
จางเหมาแรงงานในการจัดทําของ คาลางฟลม คาจางเหมาสูบน้ํา คาบริการ
กําจัดปลวกแมลง  คาซักฟอก คาตักปฏิกูล  คาแปลเอกสาร คาติดตั้ง
โทรศัพท คาติดตั้งไฟฟ้า คาซอมแซมไฟฟ้า คาจางเหมาเดินสายไฟ หรือคา
บริการอื่นๆที่จําเปน คาระวางคาโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําวารสาร หนังสือ หรือสิ่งพิมพตางๆ คาจัด
ทําป้ายประชาสัมพันธ ป้ายรณรงคตางๆ   คาเบี้ยประกัน  คาติดตั้ง
ประปา    คาประกันภัยยานพาหนะ ฯลฯ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค (กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอด
รถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ
. 2561 (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค (กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ (กองชาง)
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วัสดุกอสราง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ (กองชาง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค(กองชาง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ (กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- ตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ (กองชาง)

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซม บํารุงรักษา ครุภัณฑ ใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ (กองชาง)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ (กองชาง)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค (สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมและการคัดแยกขยะ (ตา
วิเศษ)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฝึกอบรมการสรางจิตสํานึกรักษสิ่ง
แวดลอมและการคัดแยกขยะ (ตาวิเศษ)  เชน คาป้ายโครงการ คาวิทยากร คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ  เพื่อฝึก
อบรมใหความรูแกพนักงานเจาหนาที่ อบต.ทาแรง ผูนําชุมชน  เด็ก
เยาวชน และประชาชนที่สนใจ ในการคัดแยกขยะ การปลูกสรางจิตสํานึกใน
การรักษาสิ่งแวดลอม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557  (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561
 – 2565  หนา 83  ลําดับที่ 4)
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
 เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ (สํานัก
ปลัด)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ (สํานัก
ปลัด)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 237,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพของสตรีตําบลทาแรง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเพิ่มศักยภาพของสตรีตําบลทา
แรง  ในการฝึกอบรมหรือการเขารวมกิจกรรมของหนวยงานตางๆ ที่จัด
ขึ้น เพื่อพัฒนาสตรีที่อยูในตําบลทาแรงใหมีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ฯลฯ   
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 (กองสวัสดิการ
สังคม)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา 74 ลําดับที่  5)
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โครงการฝึกอบรมเยาวชนตนกลา ตานภัยยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเยาวชนตนกลา ตานภัย
ยาเสพติด  ในการฝึกอบรม รณรงค ป้องกันและการแกไขปัญหายาเสพ
ติดตามยุทธศาสตร  5  รั้วป้องกัน ฯลฯ  เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ฯลฯ 
  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗  ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 543  ลงวันที่  23
  มีนาคม  2550  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 (กองสวัสดิการ
สังคม)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา 78 ลําดับที่  1)

โครงการสงเสริมทักษะดานอาชีพระยะสั้นใหกับเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมทักษะดานอาชีพระยะสั้น
ใหกับเด็กและเยาวชน  ในการฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนา
อาชีพตางๆ ใหกับเด็กและเยาวชน เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ฯลฯ   
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(กองสวัสดิการสังคม)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 73  ลําดับ
ที่  3)

โครงการสงเสริมทักษะดานอาชีพระยะสั้นใหกับผูสูงอายุและผูพิการ จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมทักษะดานอาชีพระยะสั้น
ใหกับผูสูงอายุและผูพิการ  ในการฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพตางๆ ใหกับกลุมอาชีพตางๆ และประชาชนที่สนใจในตําบลทา
แรง เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ฯลฯ   
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(กองสวัสดิการสังคม)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 73  ลําดับ
ที่ 2)
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โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส  ในการฝึกอบรมหรือการเขารวม
กิจกรรมของหนวยงานตาง ๆ ที่จัดขึ้น เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส ดานตาง ๆ ที่อยูในตําบลทาแรง เชน คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ ฯลฯ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(กองสวัสดิการสังคม)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา 74 ลําดับ
ที่  4)

โครงการสงเสริมและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ  ในการ
ฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาอาชีพตางๆ ใหกับกลุมอาชีพ
ตางๆ และประชาชนที่สนใจในตําบลทาแรง เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ฯลฯ   
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(กองสวัสดิการสังคม)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา 73 ลําดับ
ที่ 1)

งบเงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการกิจกรรมวันตอตานยาเสพติดโลก จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายสนับสนุนเปนคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมวันตอตานยาเสพติด
โลก ใหแกที่ทําการปกครองอําเภอบานแหลม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ .2559 (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
  หนา 79 ลําดับที่ 3)
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โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายสนับสนุนเปนคาใชจายตางๆ ในการจัดระเบียบสังคมแบบ
บูรณาการ ใหแกที่ทําการปกครองอําเภอบานแหลม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ .2559 (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
  หนา 79 ลําดับที่  5)

โครงการอบรมเสริมสรางความเขมแข็งระดับหมูบาน ตําบล เพื่อป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด

จํานวน 13,000 บาท

โครงการอบรมเสริมสรางความเขมแข็งระดับหมูบาน ตําบล เพื่อป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด   ตั้งไว 13,000 บาท
เพื่อจายสนับสนุนเปนคาใชจายตางๆ ในการอบรมเสริมสรางความเขมแข็ง
ระดับหมูบาน ตําบล เพื่อป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด    ใหแกที่ทําการ
ปกครองอําเภอบานแหลม
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ .2559 (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
  หนา 79 ลําดับที่ 4)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 160,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดแขงขันกีฬาตําบลตานยาเสพติด จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดแขงขันกีฬาตําบลตานยาเสพ
ติด เชน คากรรมการตัดสิน คาชุดกีฬาสําหรับผูเขาแขงขัน คาอุปกรณกีฬา คา
เงินรางวัลและถวยรางวัล คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม  คาจัดสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง เตนท คาจางเหมาทําความสะอาด และ
คาใชจายอื่นๆ 
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการศึกษาฯ) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565  ลําดับที่  2 หนา 75)
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เชน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาจัดสถานที่ คาเชาเครื่อง
เสียง เตนท เวที  และคาใชจายอื่นๆ 
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการศึกษาฯ) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565  ลําดับที่ 5 หนา 85)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกีฬา  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.  รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ (กองการ
ศึกษาฯ)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการประกวดการอานคัมภีรอัลกุรอาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการประกวดการอานคัมภีรอัลกุ
รอาน เชน คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คารางวัล คาจัดสถาน
ที่ และคาใชจายอื่นๆ
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการศึกษาฯ) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565  ลําดับที่  4  หนา 84)

โครงการประกวดสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการประกวดสวดมนตหมูทํานอง
สรภัญญะ เชน คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คารางวัล คาจัด
สถานที่ และคาใชจายอื่นๆ
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการศึกษาฯ) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565  ลําดับที่  3 หนา 84)
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โครงการฝึกอบรมสืบสานภูมิปัญญาทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฝึกอบรมสืบสานภูมิปัญญาทอง
ถิ่น เชน คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง  คาจัดสถานที่ และคา
ใชจายอื่นๆ
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 (กองการศึกษาฯ) (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่ 7 หนา 85)

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนไทยพุทธ – ไทยมุสลิม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ
เยาวชนไทยพุทธ – ไทยมุสลิม  เชน คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วาง  คาจัดสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 (กองการศึกษาฯ) (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่  2  หนา 84)
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โครงการอบรมจริยธรรมอิสลามตําบลทาแรง จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการอบรมจริยธรรมอิสลามตําบลทา
แรง  เชน คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง  คาจัดสถานที่ และคา
ใชจายอื่นๆ
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 (กองการศึกษาฯ) (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่ 8  หนา 85)

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดกิจกรรมรวมงานพระนครคีรีเมืองเพชร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายสนับสนุนเปนคาใชจายสนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ ในการจัด
งานพระนครคีรี ใหแกที่ทําการปกครองอําเภอบานแหลม  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ .2559 (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
  หนา  81 ลําดับที่  1)

โครงการจัดงานเปดโลกทะเลโคลน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายสนับสนุนเปนคาใชจายสนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ ในการจัด
กิจกรรมเปดโลกทะเลโคลน ใหแกที่ทําการปกครองอําเภอบานแหลม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ .2559 (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
  หนา  81 ลําดับที่ 2)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,743,900 บาท

งบลงทุน รวม 2,743,900 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,743,900 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

001 โครงการขยายเขตประปา (ถนนคลองแหลมฝั่งตะวันตก) หมู 2 จํานวน 384,900 บาท

เพื่อจายเปนคาขยายเขตประปา (ถนนคลองแหลมฝั่งตะวันตก) หมู 2  วาง
ทอ PVC เสนผาศูนยกลาง 100 มม. รวมความยาว 705.00 เมตร พรอมติดตั้ง
อุปกรณประกอบทอ 
ตามพระราชบัญญัติดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 (กองชาง)  (แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ
. 2561 - 2565  หนา 39  ลําดับที่ 23)

002 โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานนางวอ – บานนางสุมล หวังโซะ หมู 3 จํานวน 495,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. สายบานนางวอ – บานนางสุมล หวัง
โซะ หมู 3
กวาง 3.00 เมตร  ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง พรอม
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหาร
สวนตําบลทาแรงกําหนด) 
ตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 (กองชาง)  (แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ
. 2561 - 2565  หนา 41  ลําดับที่ 29)
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003 โครงการกอสรางถนนแอสฟัลทติก สายป่าขวาง – บานหัวกระทุม หมูที่ 4 จํานวน 476,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนแอสฟัลทติก สายป่าขวาง – บานหัวกระทุม หมู
ที่ 4
กวาง 4.00 เมตร  ยาว 350.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พรอมป้ายประชา
สัมพันธโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลทา
แรงกําหนด) 
ตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 (กองชาง)  (แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ
. 2561 - 2565  หนา  48  ลําดับที่ 51)

004 โครงการกอสรางถนน คสล. วัดกุฏิ – บานนายประสงค หมูที่ 6 จํานวน 322,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. วัดกุฏิ – บานนายประสงค หมูที่ 6 
กวาง 4.00 เมตร  ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง พรอม
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหาร
สวนตําบลทาแรงกําหนด) 
ตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 (กองชาง)  (แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ
. 2561 - 2565  หนา 58  ลําดับที่  82)
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005 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ถนนชลประทานบานนางหนับ ผจญจิต – 
บานนายสมควร หมูที่ 7

จํานวน 440,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา ถนนชลประทานบานนางหนับ ผจญ
จิต – บานนายสมควร หมูที่ 7
กวาง 0.50 เมตร  ลึก 0.60 เมตรยาว 163.00 เมตร พรอมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลทาแรง
กําหนด) 
ตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 (กองชาง)  (แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ
. 2561 - 2565  หนา  63  ลําดับที่ 96)

006 โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติทางเขาศูนยสาธิตพืชไรและพืชสวนอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

จํานวน 290,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติทางเขาศูนยสาธิตพืชไรและพืชสวน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ แบบ     คลอมถนน ขนาดยาว 12.00
 เมตร สูง 5.50 เมตร ประกอบดวยตราสัญลักษณ , ตราประจํา
พระองค , ผลิตดวยไฟเบอรกลาสและพลาสวูด 
พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการ
บริหารสวนตําบลทาแรงกําหนด) 
ตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 (กองชาง)  (แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ
. 2561 - 2565  หนา 61  ลําดับที่  92)
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007 โครงการถมดินรอบลานกีฬา อบต.ทาแรง จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถมดินรอบลานกีฬา  อบต.ทาแรง  สูง 0.30 เมตร ยาว 154.00
 เมตร  กวาง 39.00 เมตร พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลทาแรงกําหนด) 
ตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 (กองชาง)  (แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ
. 2561 - 2565  หนา  93  ลําดับที่ 7)

008 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา จํานวน 106,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได ตามหนังสือ กค(กวจ
) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่องซักซอมแนวทางปฏิบัติในการ
กําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคาได (คาK) คํานวณรอย
ละ 4 ของโครงการกอสราง (กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมใหความรูทางการเกษตรตามศาสตรพระราชา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการอบรมใหความรูทางการเกษตรตาม
ศาสตรพระราชา
เชน คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง  คาจัดสถานที่ คาวัสดุ
อุปกรณสําหรับการฝึกอบรม และคาใชจายอื่นๆ
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565  ลําดับที่ 1 หนา 80)

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการคายเยาวชนคนรักษลุมน้ําเพชรบุรี จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการคายเยาวชนคนรักษลุมน้ํา
เพชรบุรี  คาใชจายในการจัดกิจกรรมอบรมใหความรูเด็กและเยาวชนในเรื่อง
การอนุรักษแมน้ําเพชรบุรีและสิ่งแวดลอม เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ฯลฯ  
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(กองสวัสดิการสังคม)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หนา  82
 ลําดับที่  1)
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โครงการประชารวมใจ รักษแมน้ําเพชรบุรี จํานวน 40,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประชารวมใจ รักษแมน้ํา
เพชรบุรี  คาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนประชาชนใหรักษา
ความสะอาดแมน้ําเพชรบุรีและสิ่งแวดลอม  คาใชจายในวันที่ 7 สิงหาคม วัน
อนุรักษแมน้ําเพชรบุรี  คาใชจาย เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ฯลฯ   
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(กองสวัสดิการสังคม)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา 82  ลําดับ
ที่  2)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,633,700 บาท

งบกลาง รวม 9,633,700 บาท
งบกลาง รวม 9,633,700 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 52,100 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางกรณีนายจางใน
อัตรารอยละ  5  ของคาจางที่ อบต.จะตองจาย เพื่ออุดหนุนเงินคาเบี้ยประกัน
สังคมของพนักงานจาง และผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตามพระราช
บัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวัน
ที่  28 มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตรารอยละ  0.2  ของคาจาง
โดยประมาณทั้งป เพื่อใหความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บ
ป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทํางาน 
ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวัน
ที่  28 มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (สํานักปลัด)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,050,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผูอายุ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูง
อายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ
.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน  2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองสวัสดิการ
สังคม)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา 72  ลําดับที่  1)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,580,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 3 พ.ศ. 2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน  2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองสวัสดิการ
สังคม)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา  72 ลําดับที่ 2)
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผูป่วยเอดส  ตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับอนุมัติจาก
ผูบริหาร  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 16 และ ขอ 17  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน  2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองสวัสดิการ
สังคม)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา 72  ลําดับที่ 3)

สํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อสํารองจาย  เปนรายจายที่ตั้งไวเพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิด
ขึ้น  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนรอนของประชาชนเปนสวนรวมเทา
นั้น   และในการชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบ
สาธารณภัย  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ   ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3215  ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการใชจายงบประมาณเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (สํานัก
ปลัด)
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนไดรับ
ประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุด
ตรวจ ป้ายจราจร กระจกโคงจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้น
จราจร แผงพลาสติกใสน้ํา เสาสมลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ เปนตน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจายและเบิกจายเงินคาใชจาย
เกี่ยวกับการจราจร

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต.  ไมนอย
กวา รอยละ 40  ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ   
- เปนไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อ
สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
 (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา  68 ลําดับที่ 2)
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เงินชวยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษในกรณีที่พนักงานสวนตําบล  พนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลทาแรงถึงแกความตายในระหวางรับราชการ  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกา การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25
 ธันวาคม 2560  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศคณะ
กรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขในการจายเงินชวยพิเศษ กรณี ขาราชการการ และพนักงานสวนทอง
ถิ่น ผูรับบํานาญ ลูกจาง และ พนักงานงานจางถึงแกความตาย พ.ศ. 2560
  (สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 172,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ
.ท.)  ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500
  โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 1  ของประมาณการรายรับทุกประเภท
ประจําป  ตามงบประมาณรายจายทั่วไป (ยกเวนพันธบัตร  เงินกู  เงินที่มีผู
อุทิศให/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ. 2546  
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  ดวน
มาก ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2560  เรื่อง  ซักซอมการสง
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  ดวน
มาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2560  (สํานักปลัด)

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 75,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จรายเดือนใหแกลูกจางประจําที่เกษียณอายุ
ราชการ (สํานักปลัด)
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